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SecĠiunea I
Evaluarea úi motivarea resursei umane
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MANIFESTĂRI PSIHICE
LA MILITARI ÎN SITUAğII DE STRES
Gheorghe CHIğU*
George-Iustin CHIğU**
Ana-Maria GEORGESCU***
Monica FRANGA****

Rezumat: Lucrarea îúi propune să abordeze unele aspecte referitoare la relaĠia
dintre dimensiunile/trăsăturile de personalitate ale militarilor úi tipul de reacĠie al acestora în
diverse situaĠii de stres. De asemenea, este evidenĠiată importanĠa evaluării nivelului de stres
care poate afecta grupurile militare aflate în situaĠii limită.
Abstract: The present thesis approaches the relationship between military
personality dimensions and reaction to stress. Meanwhile, it highlights the importance of the
evaluaton of the stress level wich could affect the military formations during limit situations.

I. INTRODUCERE
Rolul situaĠiei limită în determinarea úi manifestarea comportamentului
individului a fost recunoscut odată cu primele conceptualizări úi încercări de
evaluare a personalităĠii. Astfel, în cercetarea personalităĠii, chiar dacă s-a Ġinut cont
de manifestarea acesteia într-un anume context, încercările de operaĠionalizare a
variabilei - situaĠie limită, nu au fost consensuale, deoarece autorii au abordat-o din
diverse perspective. În concluzie, în evaluarea personalităĠii funcĠie de o situaĠie
anume úi implicit de reacĠia individului la stres, unii autori au accentuat
caracteristicile spaĠial – obiective ale situaĠiei, iar alĠii pe cele psihologic –
subiective.
În contextul zilelor noastre, stresul psihic preocupă foarte mulĠi specialiúti,
atât din societatea civilă cât úi din mediul militar. În acelaúi timp, a devenit aproape
o „modă” în a vorbi despre stres úi chiar de a folosi excesiv expresiile „sunt stresat”,
„nu mă mai stresa” úi altele.
În timpul diverselor misiuni interne pe parcursul anului 2014 (aplicaĠii,
trageri etc.), la solicitarea liderului (comandantului) unităĠii, s-a simĠit nevoia
intervenĠiei pentru a lămuri problematica stresului în cadrul organizaĠiei, tocmai din
cauza folosirii în exces a termenului. S-a încercat o explicare úi diferenĠiere a
*

Psiholog dr., Centrul de investigaĠii sociocomportamentale, M.Ap.N.
Psiholog, U.M. 02421 Bucureúti, M.Ap.N.
Psiholog dr., Centrul de investigaĠii sociocomportamentale, M.Ap.N.
****
Psiholog pr., Centrul de investigaĠii sociocomportamentale, M.Ap.N.
**

***
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stresului cu componentă distructivă, de cel fără efecte imediate úi vizibile, folosind
termenii „distres” úi „eustres”, însă nu s-a obĠinut rezultatul scontat, spunându-se că
sunt doar alte argumente teoretice.
Ulterior, după aplicarea unor probe pentru evaluarea nivelului de stres
(probe care fac obiectul studiului), corectarea, interpretarea úi comunicarea
rezultatelor, mai întâi individual, apoi sub forma unor concluzii referitoare la
organizaĠie, folosirea termenului a fost mai rezervată.
II. PARTICULARITĂğI ALE MANIFESTĂRILOR PSIHICE LA
MILITARI ÎN SITUAğII DE STRES
Efectele stresului psihic pe termen scurt (variabile în mod covârúitor
pentru stresul psihic acut) sunt reprezentate de un larg evantai de modificări în plan
psihologic, predominant în sfera cognitivă úi, mai ales, afectivă – însoĠite de o serie
corespunzătoare de corelate („concomitenĠe”) somato-viscerale sau „corelate
fiziologice” ale emoĠiilor care, pentru un individ normal, „netarat” din punct de
vedere psihic úi somatic, nu lasă nici o urmă (Selye, 1991)1.
Modificările reversibile în plan psihic úi somatic, corespunzătoare stării de
stres psihic, pot fi considerate, în dubla lor calitate, de „markeri” ai stresului psihic úi
de „efecte” ale acestuia, atunci când se prelungesc mult timp după apariĠia agentului
stresor.
Stresul psihic cuprinde în tabloul manifestărilor sale, în primul rând
simptomele psihice (Arădăvoaice, 1993)2, inclusiv manifestări comportamentale. În
acelaúi timp, orice fenomen psihic, exteriorizat sau nu – de la procesele cognitive
(atenĠie, memorie, gândire etc.) úi până la procesele voliĠionale úi afective (acestea
din urmă în modul cel mai pregnant) – este însoĠit de fenomene fiziologice de hiper
sau hipo funcĠie a organelor interne, mediate neuroumoral úi având în genere o
intensitate moderată, sub cea a unui stres psihic. Pentru a evidenĠia corespunzător
cele două forme ale stresului le prezentăm, în continuare, în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Cognitive
Distres
• Scăderea atenĠiei, memoriei úi
randamentului intelectual
• Blocaj ideaĠional
• Scăderea imaginaĠiei úi a creaĠiei
• Neîncredere în sine
• Lipsă de speranĠă
• Neajutorare, supraapreciere

1
2

Eustres
• Scăderea concentrării
• Scăderea vigilenĠei
• Încredere excesivă în sine úi în ceilalĠi
(scăderea simĠului critic)
• Subestimarea dificultăĠilor

Selye, H., ÎnĠelepciunea stresului
Arădăvoaice, Gh., Stresul psihic în lupta armată
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Afective
Distres
Eustres
• Iritabilitate, revoltă, mânie, furie
• SatisfacĠie, amuzament
• Ruúine, jenă
• Triumf – câútig
• Neliniúte
inexplicabilă,
panică • Mândrie
(grade diferite ale anxietăĠii), groază
• RevelaĠie (valori artistice, morale,
• Teamă, frică, fobie
útiinĠifice)
• Nerăbdare, agasare, enervare
• ExcitaĠie senzorială sau „intelectuală”
• Apatie, plictiseală, astenie
• Bucurie
• TristeĠe, scăderea bucuriei de viaĠă.
• Frenezie
• Sentimentul inutilităĠii
• ExcitaĠie sexuală
• Insomnie psihogenă
• Extaz (artistic, intelectual, religios)
• Nehotărâre/încăpăĠânare
• Scăderea voinĠei/efort de voinĠă
Referitor la comportamentul individului în cursul stresului psihic cronic în
special, remarcăm excesele referitoare la substitutul drogului (fumat, cafea, alcool etc.),
scăderea randamentului profesional, refuzul muncii úi al acceptării responsabilităĠilor,
închiderea în sine, neglijarea aspectului fizic úi a unor norme sociale.
În continuare prezentăm, sub formă de tabele, posibilele modificări
comportamentale, simptome psihice úi fizice la militari în situaĠii de stres, astfel:
Modificări comportamentale în cazul distresului psihic (în special SP cronic)
(după Luban – Plozza úi colab. úi Burns, modificat)
1. Excese referitoare la „consum” de cafea, alcool, dulciuri, tranchilizante,
droguri; control scăzut asupra vieĠii personale: aspect neglijent, întârzieri la
serviciu, nerespectarea angajamentelor;
2. Probleme cu legislaĠia: datorii, amenzi, manifestări violente, furt etc.;
3. Închidere, izolare, refuzul muncii;
4. Atitudini excesive úi contrastante faĠă de situaĠii limită: refuzul recunoaúterii
úi acceptării situaĠiilor limită/preocupare excesivă faĠă de acestea.
Simptome psihice úi fizice (somatice) în SP cronic
(după Luban – Plozza úi colaboratorii)
1. Tulburări de concentrare, atenĠie, memorie – scăderea randamentului intelectual;
2. Epuizare fizică úi psihică, îmbolnăviri frecvente;
3. Tulburări funcĠionale psihice (insomnie, fatigabilitate etc.) úi psiho-somatice;
4. Modificări ponderale (slăbire/îngrăúare);
5. Tulburări de apetit (inapetenĠă/hiperfagie), tranzit (constipaĠie/diaree);
6. Tulburări de dinamică sexuală.
Stresul afectează fiecare militar în mod diferit, dar unele semne sunt comune.
Aceste manifestări constituie o reacĠie normală úi nu trebuie interpretate ca deficienĠe de
corectat. Militarii trebuie să fie conútienĠi de modificările psihice posibile în situaĠii de
stres, úi astfel să poată aplica tehnici adecvate pentru a asigura performanĠa fără pierderea

11

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

eficienĠei. Majoritatea indivizilor pot recunoaúte semnele stresului. În forme moderate ele
sunt normale. În situaĠii limită, în ciuda eforturilor intense ale militarilor de a se controla,
stresul excesiv poate exista. Ca particularităĠi ale dinamicii psihice la combatanĠi în
situaĠii de stres, în urma evaluărilor psihologice, am identificat următoarele manifestări
individuale úi de grup, astfel:
• Manifestări mentale (cognitive) (ex. amnezia sau incapacitatea de concentrare);
• Manifestări psihologice (ex. anxietatea, frustrarea, sentimentul de vină,
iritabilitatea, toropeala, nevrozitatea, pesimismul, tensiunea).
Aúa cum se manifestă semnele stresului la nivelul individului, în acelaúi
mod pot fi identificate úi la nivelul grupului. După o lungă desfăúurare a unor
activităĠi intense sau misiuni dificile, fiecare membru al unităĠii este epuizat. Totuúi,
acest lucru nu înseamnă că structura respectivă are probleme semnificative. Odihna
úi relaxarea reface funcĠionalitatea unităĠii. Când există anumite simptome,
comandanĠii trebuie să le recunoască drept semne ale stresului (absenĠele
nemotivate, conflictele minore, insatisfacĠiile, lipsa de coeziune, ignorarea ordinelor,
insubordonarea, eficacitatea scăzută, sensibilitatea la critică, ipohondria).
Aceste posibile modificări psihice, atât la militari cât úi la structuri,
constituie semne clare ale apariĠiei stresului, deci, trebuie luate toate măsurile pentru
a menĠine fenomenul în zona normalului.
III. METODE ùI TEHNICI DE EVALUARE A MANIFESTĂRILOR
PSIHICE LA MILITARI ÎN SITUAğII DE STRES
1. Metode úi tehnici psihologice utilizate
Metoda de evaluare utilizată a fost cea psihometrică. În scopul cunoaúterii
obiective a fenomenului, am recurs la tehnica chestionarului psihologic, prin
administrarea a patru instrumente de lucru;
• Anamneza;
• Inventarul pentru evaluarea nivelului de stres – Julian Melgosa (F.S. –
J.M.A) – forma adaptată pe populaĠie militară;
• Scala lui Holmes – scală care evaluează evenimentele stresante ce pot
interveni în viaĠa individului úi se referă la efectul stresant al schimbărilor de viaĠă
asupra subiectului;
• Inventarul de personalitate LP – 1A;
• Chestionarul de personalitate LP – 2A;
• ObservaĠia;
• Interviul.
2. Descrierea probelor
Inventarul pentru evaluarea nivelului de stres Julian Melgosa (F.S.-J.M.A.)
Forma iniĠială a inventarului pentru evaluarea nivelului de stres (F.S.-J.M.)
a fost preluată din lucrarea „Fără stres”, realizată de psiholog dr. Julian Melgosa
(apărută la Casa de Editură „ViaĠă úi sănătate”, Bucureúti, 2000)3. Instrumentul
evaluează nivelul de stres în condiĠii normale, obiúnuite de viaĠă, excluzând situaĠiile
excepĠionale (război, catastrofă naturală, epidemie etc.).
3

Melgosa, J., Fără stres
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Adaptarea, experimentarea, etalonarea, completarea, reetalonarea úi
validarea pe populaĠie militară au fost realizate de către ChiĠu Gheorghe (Centrul de
investigaĠii sociocomportamentale – D.M.R.U.), începând cu anul 2002 până în
prezent, rezultând forma adaptată F.S.-J.M.A. – formă ce poate fi utilizată cu succes
pentru evaluarea nivelului de stres a diferitelor categorii de militari în multiplele
situaĠii limită, funcĠie de zonele/misiunile unde acĠionează unităĠile armatei.
Inventarul cuprinde 96 de itemi, grupaĠi în 6 scale după cum urmează:
„Stil de viaĠă” (V), „Mediu” (M), „Simptome” (S), „Slujbă/OcupaĠie” (O), „RelaĠii
interpersonale” (R), „Personalitate” (P).
Răspunsurile se dau pe o scală de tip Lickert cu 4 trepte. Prin însumarea
intensităĠilor exprimate se obĠine un scor total (Tg), scor care evaluează nivelul de
stres resimĠit de individ.
Tabelul nr. 1. Etalonul probei
Zonă de stres
(Z)
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Scorul total
(Tg)
0-48
49-72
73-120
121-144
peste 144

SemnificaĠia psihologică a încadrării într-o anumită
zonă
Nivel de stres foarte scăzut
Nivel de stres scăzut
Zona normală a stresului
Nivel de stres ridicat
Nivel de stres foarte ridicat

Scala lui Holmes
Această scală evaluează evenimentele stresante care pot interveni în viaĠa
individului, úi se referă la efectul produs de schimbările de viaĠă asupra militarului.
Proba constă într-o listă de evenimente care pot apărea, la un moment dat, în viaĠa
fiecărui individ. Fiecărui eveniment de viaĠă îi corespunde un anume punctaj.
Ierarhizând situaĠiile stresante cu caracter de „schimbare” în viaĠa
diferiĠilor indivizi, corelate cu posibilitatea crescută de apariĠie a bolii (deci sugerând
un raport de cauzalitate), Holmes úi Rahe au evaluat principalele evenimente,
grupate în patru categorii („starea sănătăĠii”, „casa úi familia”, „munca”,
„personal úi social”), acordând fiecăruia un punctaj care indică potenĠialul patogen
al evenimentelor respective.
Tabelul nr. 2. Etalonul probei
Zonă de stres
(Z)
Z1
Z2
Z3
Z4

Scorul total
(Tg)
0-150
151-200
201-300
301 úi peste

SemnificaĠia psihologică a încadrării
într-o anumită zonă
Fără probleme semnificative
Criză uúoară de viaĠă
Criză medie de viaĠă
Criză majoră de viaĠă

Inventarul de personalitate LP – 1A
Inventarul de personalitate LP – 1 A este un chestionar multifazic construit prin
combinarea unui sistem psihologic clasic úi unul extras din nosologia psihiatrică. Forma
iniĠială a acestuia a fost elaborată de H. Selg, Y. Fahrenberg úi R. Hampel la
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Universitatea din Freiburg úi a fost utilizată, atât în domeniul clinic, cât úi în cel
neclinic. El evidenĠiază, prin dimensiunile sale úi parametrii pe care-i vizează, atât
aspecte ale personalităĠii normale, cât úi aspecte patologice.
În Ġara noastră, adaptarea probei a fost făcută de către un colectiv de autori
coordonat de Valeriu Ghigheanu. O contribuĠie deosebită la utilizarea cu succes a
inventarului de personalitate, în psihodiagnoza personalităĠii úi evaluarea capacităĠii de
adaptare la viaĠa militară, a fost adusă de H. Pitariu úi L. IernuĠan, începând cu anul
1984. Varianta utilizată în cercetare, respectiv LP – 1A a rezultat în urma adaptării,
completării, experimentării, etalonării, reetalonării úi validării atât pe populaĠie militară
cât úi pe categorii de personal de către psihologii din structurile de psihologie ale
Ministerului Apărării NaĠionale începând cu anii `80 (SecĠia de Expertiză Psihologică a
Armatei, Centrul Metodologic de SelecĠie Aptitudinală úi Psihologică, SecĠia de
Psihologie, SecĠia de Psihologie Militară, Laboratorul Psihologic, Centrul de
investigaĠii sociocomportamentale).
Inventarul de personalitate LP – 1A conĠine 212 întrebări care solicită
răspunsuri dihotomice, respectiv „DA” sau „NU”.
Chestionarul de personalitate LP – 2A
Forma iniĠială a acestuia a fost elaborată de Eysenck & Eysenck în 1975
(Minulescu, 2004)4. Chestionarul de personalitate LP – 2A este o probă care
analizează dimensiuni esenĠiale ale personalităĠii, evaluează echilibrul general al
structurii úi pune în evidenĠă eventualele personalităĠi dizarmonice, cu potenĠial
dezadaptativ latent. Proba cuprinde cinci scale – E – Extraversie-introversie; L –
Minciună; P – Psihotism; N – Nervozitate; C – Tulburări de comportament.
Deúi sunt utilizaĠi termeni psihiatrici, semnificaĠia acestora nu este, în
concepĠia autorilor, una propriu-zis clinică. Testul se adresează persoanelor normale,
dar care pot prezenta accentuări de diferite intensităĠi în structura de personalitate.
Manifestările dezadaptative exprimate în abateri disciplinare, având uneori implicaĠii
deosebit de grave, fac absolut necesară cunoaúterea indivizilor care prezintă
accentuări de personalitate.
Varianta utilizată în cercetare, respectiv LP – 2A, a rezultat în urma
adaptării, completării, experimentării, etalonării, reetalonării úi validării atât pe
populaĠie militară cât úi pe alte categorii de personal, de către psihologii din structurile
de psihologie ale Ministerului Apărării NaĠionale începând cu anii `80 (SecĠia de
Expertiză Psihologică a Armatei, Centrul Metodologic de SelecĠie Aptitudinală úi
Psihologică, SecĠia de Psihologie, SecĠia de Psihologie Militară, Laboratorul
Psihologic, Centrul de investigaĠii sociocomportamentale).
Inventarul de personalitate LP – 2A conĠine 90 de întrebări care solicită
răspunsuri dihotomice, respectiv „DA” sau „NU”.
IV. DESIGNUL CERCETĂRII
Studiul experimental urmăreúte să evidenĠieze unele aspecte caracteristice
ale evaluării nivelului de stres în mediul militar, posibilele modificări ale dinamicii
psihice úi pune accent pe gradul în care, anumite trăsături de personalitate
favorizează acumularea de stres.
4

Minulescu, M., Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate
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După cum s-a văzut, mediul militar este definit de unele aspecte specifice,
oferind condiĠii diferite de cele din viaĠa civilă, fapt care influenĠează nivelul de
acumulare de stres pentru fiecare individ în parte, dar în aceeaúi măsură úi pentru
organizaĠie. La aceasta se adaugă úi specificul solicitărilor în diferitele situaĠii limită,
în funcĠie de modul úi contextul în care acĠionează militarii români.
1. Obiectivele cercetării
Pentru elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de stres psihic generat
de situaĠiile limită la nivelul grupului de militari, reprezentat de o unitate specială care
acĠionează pentru rezolvarea diferitelor misiuni úi sarcini, precum úi în vederea stabilirii
implicaĠiilor psiho-sociale, cercetarea útiinĠifică îúi propune trei tipuri de obiective:
1.1. Obiectivul teoretic îl constituie studiul relaĠiilor de intercondiĠionare a
agenĠilor stresori în cadrul grupului de militari, având în vedere specificul activităĠii,
condiĠiile, locul de desfăúurare úi trăsăturile de personalitate cu referire la individ úi
comune grupului.
Date fiind aceste condiĠii, cercetarea útiinĠifică trebuie să dea răspuns
următoarelor probleme:
• Militarii aflaĠi în misiuni speciale prezintă anumite trăsături de
personalitate care, în unele situaĠii úi sub acĠiunea agenĠilor stresori, conduc la
diverse tipuri de reacĠii („active” – furie, groază, ruúine etc.; „pasive” – tristeĠe
adâncă, nesiguranĠă, neajutorare, lipsă de speranĠă, siderare úi altele);
• RelaĠia de intercondiĠionare de tip cauză-efect este direcĠionată dinspre
personalitatea de statut spre personalitatea de bază sau invers, având în vedere
caracterul misiunii úi a locului de desfăúurare a acesteia;
• Personalitatea modală a militarilor aflaĠi în situaĠii limită, care se menĠine
relativ în limitele configuraĠiei de dinainte de misiune, sau/úi existând posibilitatea ca
trăsăturile secundare úi de fond să se accentueze în astfel de împrejurări.
1.2. Obiectivul metodologic al cercetării útiinĠifice îl constituie elaborarea
unei metodologii de evaluare a nivelului de stres úi a implicaĠiilor psihosociale ale
acestuia pentru grupurile militare, vizând în special unităĠile militare operative,
acestea fiind cele care se află în faĠa unor situaĠii limită.
1.3. Obiectivul practic-aplicativ al cercetării útiinĠifice vizează
demonstrarea importanĠei evaluării nivelului de stres care poate afecta grupurile
militare aflate în situaĠii limită, stabilirea de programe de gestionare a stresului,
conduite anti-distres conjuncturale, strategii privind evitarea stresurilor generate de
specificul misiunii úi a locului de desfăúurare a acesteia úi modalităĠi de prevenire
sau atenuare a distresului în cadrul activităĠii psihologice desfăúurate în misiune.
2. Ipotezele cercetării
Ipoteza generală: Având în vedere structura specifică organizării mediului
militar, presupunem că aceasta influenĠează, într-un anume fel, nivelul de acumulare
a stresului în situaĠii limită úi modul de acĠiune a diverúilor agenĠi stresori asupra
individului sau a grupului de militari.
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Ipotezele de lucru:
a) Presupunem că un nivel de stres ridicat implică anumite modificări ale
dinamicii psihice la militari;
b) Presupunem că subiecĠii (militarii) care au ca sarcină de lucru activităĠi
de conducere úi coordonare cu un grad ridicat de responsabilitate, sunt predispuúi
spre acumulare de stres, într-o măsură mai mare decât subiecĠii care au ca sarcină de
lucru numai execuĠia sau partea practic-aplicativă;
c) Presupunem că mediul úi condiĠiile austere impuse de diferitele
misiuni la care participă militarii unei unităĠi speciale reprezintă implicit úi un factor
declanúator al acumulării de stres.
d) Presupunem că subiecĠii care prezintă diferite tendinĠe spre accentuări
ale structurii de personalitate sunt predispuúi, într-o măsură mai mare, spre
acumulare de stres, comparativ cu subiecĠii care au o structură de personalitate
echilibrată.
3. Eúantionul cercetării
Având în vedere obiectivele úi ipotezele formulate, am folosit un lot alcătuit
din 168 de subiecĠi (militari), dintre care 106 cadre militare, reprezentând un procent
de 63,09%, úi 62 soldaĠi úi gradaĠi profesioniúti (S.G.P.), respectiv un procent de
36,91% dintr-o unitate militară specială, având sex, grade, studii, funcĠii úi vârste
diferite. Grupul (populaĠia din care a fost format lotul experimentului) este compus din
504 subiecĠi. Se înĠelege astfel că, din perspectiva participării, cercetarea este una
selectivă, Ġinându-se cont că reprezentativitatea, ca úi calitatea esenĠială a lotului,
trebuie să reproducă cât mai fidel structurile úi caracteristicile membrilor organizaĠiei
din care a fost extras. Astfel, am procedat la divizarea, stratificarea membrilor
organizaĠiei după criteriul: categoria corpului de personal din care face parte. Au
rezultat trei clase: primele două, din cadre – ofiĠeri, m.m. úi subofiĠeri, úi a treia din
s.g.p. Apoi, s-a luat din fiecare clasă o proporĠie cumulată, de 35% la cadre úi 13% la
s.g.p., úi a fost inclusă în lot (tabelul nr. 1). Selectarea participanĠilor s-a realizat prin
calculul fracĠiei de eúantionare (f), cu formula f=n/N (n = numărul participanĠilor în lot;
N = numărul total al membrilor grupului), rezultând astfel distanĠa dintre două
elemente succesive (subiecĠi) de pe lista cu ordinea de încadrare a detaúamentului,
respectiv f =3 pentru cadre úi f = 8 pentru s.g.p. ComponenĠa lotului utilizat în
cercetare úi repartiĠia pe categorii de personal este prezentată în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1 - ComponenĠa lotului de studiu

1
2
3

Reprezentarea subiecĠilor în funcĠie de categoria militară
Subloturi
Număr subiecĠi
Procente
OfiĠeri
64
38,1 %
SubofiĠeri úi m.m.
42
25 %
S.G.P.
62
36,9 %
Total
168
100 %

Interpretarea statistică a datelor obĠinute
Interpretarea distribuĠiei subiecĠilor pe zone de stres conform etalonului
inventarului F.S.-J.M.A.
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Conform etalonului probei, distribuĠia subiecĠilor, pe cele trei subloturi, în
funcĠie de zona de stres în care se încadrează, este următoarea (tabelul nr. 2, figura nr. 1).
Tabelul nr. 2 - DistribuĠia subiecĠilor pe zone de stres
Zona
Categorie militară
de stres
1
SoldaĠi úi gradaĠi profesioniúti
Maiútri militari úi subofiĠeri
2
SoldaĠi úi gradaĠi profesioniúti
OfiĠeri
3
Maiútri militari úi subofiĠeri
SoldaĠi úi gradaĠi profesioniúti
4
OfiĠeri
5
-

FrecvenĠă
subiecĠi
4
16
24
50
26
34
14
-

Total
subiecĠi
4

Procente
2,4%

40

23%

110

65,5%

14
-

8,3%
-

Figura 1. Reprezentarea grafică a distribuĠiei subiecĠilor pe zone de stres
zona stres
120
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Std. Dev = ,61
Mean = 2,8
N = 168,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

zona stres

Conform tabelului úi histogramei alăturate, se observă că distribuĠia
subiecĠilor pe cele cinci zone de stres este relativ normală, graficul putând fi
aproximativ o curbă normală (media=2,80; mediana = 3,00; modul=3,00).
• majoritatea subiecĠilor (65,5 %) se încadrează în zona de stres Z3, deci
putem aprecia că militarii aflaĠi în diversele misiuni la care au participat pe parcursul
anului 2012, s-au regăsit în zona normală a stresului. În această zonă se regăsesc
subiecĠi din toate categoriile militare, cei mai mulĠi fiind ofiĠeri.
• 23,8 % din subiecĠi, se situează în zona de stres Z2, care indică un nivel
de stres scăzut, uneori prea scăzut, ceea ce poate determina un randament sub
capacităĠile reale ale subiecĠilor. În această zonă se regăsesc numai două categorii
militare, respectiv maiútri militari úi subofiĠeri úi soldaĠi sau gradaĠi profesioniúti.
• în zona de stres Z4, zonă a stresului ridicată, se regăsesc un procent de
doar 8,3 % dintre subiecĠi, toĠi făcând parte din categoria ofiĠeri.
• în zona de stres Z1, caracterizată printr-un nivel al stresului primejdios
de scăzut, deci un stres prin subsolicitare, se regăsesc un procent de 2,4 % dintre
subiecĠi, adică 4 persoane din categoria soldaĠilor úi gradaĠilor profesioniúti.
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La o analiză atentă a rezultatelor obĠinute în cadrul fiecărei categorii de
militari, sunt evidenĠiate următoarele aspecte:
Tabelul nr. 3 - DistribuĠia subiecĠilor pe zonele de stres în funcĠie de categoria militară
FrecvenĠă
Total procent
Procent (%)
subiecĠi
(%)
3
50
78,1
OfiĠeri
100
4
14
21,9
Maiútri militari úi
2
16
38,1
100
subofiĠeri
3
26
61,9
1
4
6,5
SoldaĠi úi gradaĠi
2
24
38,7
100
profesioniúti
3
34
54,8
• majoritatea subiecĠilor ofiĠeri (78,1 %) se încadrează în zona normală de stres
(Z3) úi numai 21,9 % dintre aceútia se situează în Z4, zonă cu nivel de stres ridicat;
• categoria maiútrilor militari úi subofiĠerilor se situează în întregime în
zonele normale ale stresului (majoritatea, de 61,9%), úi cu un nivel de stres scăzut
(38,1%);
• soldaĠii úi gradaĠii profesioniúti se încadrează asemenea maiútrilor
militari úi subofiĠerilor, în zonele normale ale stresului (majoritatea de 54,8%) úi cu
un stres scăzut (38,7%), úi numai un procent nesemnificativ, de 6,5% se situează în
zona de stres foarte scăzut.
În încercarea de a oferi o explicaĠie pentru distribuĠia subiecĠilor pe cele
cinci zone de stres, prezentată anterior, am comparat mediile obĠinute de către
aceútia pe cele úase scale ale inventarului, pentru fiecare categorie militară úi fiecare
zonă de stres. Acest lucru este relevant, întrucât fiecare scală are drept maxim úi
minim acelaúi număr de puncte (min N.B.=16; max. N.B.=48). Mediile obĠinute pe
cele úase scale ale probei, au fost ierarhizate în ordine crescătoare, luându-le în
calcul pe primele trei. Rezultatele obĠinute sunt prezentate în tabelul nr. 4.
Categoria militară Zona de stres

Tabelul nr. 4 - Ierarhizarea mediilor obĠinute pe cele úase scale ale inventarului, în
funcĠie de categoria militară úi încadrarea în zona de stres
Cat.
Mil.
1

I

Z1
II

III

I

S
15.70
S
M R,P S
3
11.50 8.00 7.00 14.17
2

Z2
II

M
11.25
M
12.33

Z3
Z4
Z5
I
II
III
I
II
III M
R
O
M
O
R
20.12 19.58 18.68 22.17 22.14 21.43
O,R
9,88
O
11.08
III

Legendă: Categoriile militare sunt: 1 = ofiĠeri, 2 = maiútri militari úi subofiĠeri,
3 = soldaĠi úi gradaĠi profesioniúti;
Cifrele romane reprezintă locul scalei respective într-o ierarhie de la I la III, iar cifrele
arabe de sub simbolurile scalelor reprezintă mediile acestora;
Scalele inventarului sunt: V-stil de viaĠă, M-mediu, S-simptome, O-slujbă/ocupaĠie,
R-relaĠii interpersonale, P-personalitate.
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Acumularea de stres are surse diferite, surprinse prin intermediul scalelor
inventarului F.S.-J.M.A. Acestea ne arată potenĠialii factori răspunzători de
încadrarea fiecărui subiect într-o anume zonă de stres, după cum urmează:
• la categoria militară 1 (ofiĠeri), la subiecĠii situaĠi în zona de stres ridicat
(Z4), apreciem că principalele cauze de stres ar putea fi factorii de mediu, de
ocupaĠie úi specificul relaĠiilor interpersonale;
• la categoria militară 3 (soldaĠi úi gradaĠi profesioniúti), singura categorie
ce include úi subiecĠi situaĠi în zona de stres primejdios de scăzut (Z1), apreciem că
principalele cauze de stres ar putea fi factorii de mediu, relaĠiile interpersonale úi
personalitatea.
Cercetarea a continuat cu interpretarea diferenĠelor dintre medii între cele
trei subloturi privind nivelul stresului acumulat.
Pentru a verifica dacă militarii care au ca sarcină de lucru conducerea,
planificarea úi răspunderea pentru desfăúurarea activităĠilor, sunt predispuúi spre
acumulare de stres, într-o măsură mai mare decât cei care au ca sarcină de lucru
execuĠia úi partea aplicativă, am comparat mediile scorului total (Tg) pe cele trei
categorii militare: ofiĠeri, maiútri militari úi subofiĠeri úi soldaĠi úi gradaĠi
profesioniúti.
Tabelul nr. 5 - DiferenĠe dintre medii între cele trei subloturi
privind nivelul stresului cotidian
m1
m2
M3
t1
T2
t3

110,47
81
73,94
6,48
9,28
1,46

Dacă t > 1.96, diferenĠa dintre medii este semnificativă la pragul de
p<0,05;
Dacă t > 2,58, diferenĠa dintre medii este semnificativă la pragul de
p<0,01;
Dacă t < 1.96, diferenĠa dintre medii este nesemnificativă.
Din tabelul prezentat anterior rezultă că:
• există diferenĠe semnificative între intensitatea stresului acumulat de
către ofiĠeri faĠă de intensitatea stresului acumulat de maiútri militari úi subofiĠeri úi
soldaĠi si gradaĠi profesioniúti;
• nu există diferenĠe semnificative între intensitatea stresului acumulat de
către maiútri militari úi subofiĠeri úi cea a stresului acumulat de soldaĠi úi gradaĠi
profesioniúti.
Concluzii:
• aspectul care se desprinde din această analiză este că, la momentul
administrării probei, majoritatea militarilor aflaĠi în misiune se situau în zona
normală de stres, în timp ce în zonele critice, prin suprasolicitare (Z4) úi prin
subsolicitare (Z1), se regăsea un procentaj relativ scăzut de subiecĠi.
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• de remarcat este faptul că subiecĠii situaĠi în zona de stres ridicat (prin
suprasolicitare), fac parte numai din categoria ofiĠerilor, iar aceia cu stres prin
subsolicitare, din cea a soldaĠilor úi gradaĠilor profesioniúti. Deci, ofiĠerii, prin
natura muncii pe care o desfăúoară, sunt predispuúi spre acumulare de stres, în mai
mare măsură decât maiútrii militari úi subofiĠerii sau soldaĠii úi gradaĠii
profesioniúti.
Un alt aspect important de evidenĠiat este acela că, în zona de stres cu cea
mai mare intensitate, Z5, nu se situează nici un subiect.
Interpretarea distribuĠiei subiecĠilor în funcĠie de scorul total obĠinut la
scala lui Holmes
Rezultatele obĠinute de către subiecĠi, pe cele trei subloturi sunt
următoarele (tabelul nr.6, figurile 2, 3 úi 4).
Tabelul nr. 6 - DistribuĠia subiecĠilor pe zonele de stres
în funcĠie de categoria militară
Categoria
militară

Zona de
stres
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

OfiĠeri
Maiútri militari
úi subofiĠeri
SoldaĠi úi
gradaĠi
profesioniúti

FrecvenĠă
subiecĠi
48
14
2
24
16
2
30
24
4
4

Procente
75%
21,8%
3,2%
57,14%
38,10%
4,76%
48,38%
38,70%
6,46%
6,46%

Total
procente
100%

100%

100%

Figura 2 - Reprezentarea grafică a distribuĠiei ofiĠerilor pe zone de stres la scala lui
Holmes
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Figura 3 - Reprezentarea grafică a distribuĠiei maiútrilor militari úi subofiĠerilor
pe zone de stres la scala lui Holmes
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Figura 4 - Reprezentarea grafică a distribuĠiei soldaĠilor úi gradaĠilor profesioniúti
pe zone de stres la scala lui Holmes
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Tabelul nr. 7 - Valorile indicatorilor statistici pe cele trei subloturi
Indicatori
OfiĠeri Maiútri militari úi subofiĠeri SoldaĠi úi gradaĠi profesioniúti
Media
1,28
1,48
1,70
Mediana
1
1
2
Modul
1
1
1
Abaterea
,52
,59
,85
standard
VarianĠa
,27
,35
,73
Minim
1
1
1
Maxim
3
3
4
După cum se observă din tabelele úi histogramele de mai sus, distribuĠia
subiecĠilor este relativ normală.
Majoritatea subiecĠilor se încadrează în zona de stres Z1, deci apreciem că
cei mai mulĠi militari aflaĠi în această misiune s-au regăsit în zona normală a stresului.
Aici se regăsesc subiecĠi din toate categoriile militare, cei mai mulĠi fiind ofiĠeri.
În zona de stres Z2, care indică o uúoară criză de viaĠă se află un procent relativ
scăzut de subiecĠi. Aici se găsesc într-o proporĠie mai mare numai două categorii militare,
respectiv maiútri militari úi subofiĠeri úi soldaĠi úi gradaĠi profesioniúti.
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În zona de stres Z3, zonă ce indică o criză medie de viaĠă se află subiecĠi
din toate categoriile militare, dar cei mai mulĠi sunt soldaĠi úi gradaĠi profesioniúti.
Zona de stres Z4, caracterizată printr-o criză majoră de viaĠă cuprinde
numai categoria soldaĠi úi gradaĠi profesioniúti, adică 4 persoane.
Interpretarea datelor obĠinute prin corelarea scorurilor inventarului de
personalitate LP – 1 cu cele ale probelor de evaluare a nivelului de stres
Rezultatele obĠinute de către subiecĠii investigaĠi cu chestionarul LP – 1 A nu
au fost interpretate în sine, ci numai prin prisma posibilelor corelaĠii între acestea úi
rezultatele obĠinute la probele pentru evaluarea nivelului de stres.
În scopul fundamentării obiectivului principal, am realizat corelaĠii
comparative (pe întreg lotul) între următoarele probe (tabelul nr. 8):
• chestionarul de personalitate LP – 1A – inventarul pentru evaluarea
nivelului de stres – Julian Melgosa (F.S.-J.M.A.) – Scala lui Holmes (S.H.);
• chestionarul de personalitate LP – 2A – inventarul pentru evaluarea
nivelului de stres – Julian Melgosa (F.S.-J.M.A.) – Scala lui Holmes (S.H.);
• inventarul pentru evaluarea nivelului de stres – (F.S.-J.M.A.) – Scala lui Holmes.
Tabelul nr.8 - CorelaĠii LP – 1A – F.S.-J.M.A. – S.H.
LP-1A
SH
N
FSJMA
Z stres .354**
Tg.
.474**
V
M
.415**
S
.486**
O
.484**
R
.420**
P
S.H.-Zs .326**
Sc.H.Tg. .451**

A
.286**
.464**
.228**
.407**
.280**
.390**
.452**
.204**
.358**
.427**

D
.441**
.537**
.200**
.445**
.466**
.413**
.507**
.231**
.389**
.430**

E
.390**
.556**
.271**
.403**
.418**
.468**
.533**
.246**
.336**
.376**

S

Td

I

Fd

Nle

-220**
-226**
-331**
-216**
-167*
-

.248**
.484**
.227**
.334**
.358**
.492**
.458**
.307**
.341**

.261**
.382**
.354**
.440**
.350**
.306**
.249**
.250**

.370**
.451**
.404**
.329**
.362**
.446**
.211**
.308**
.401**

.437**
.521**
.176*
.464**
.461**
.398**
.491**
.197**
.364**
.443**

* - CorelaĠie semnificativă la pragul de 0,05
**- CorelaĠie semnificativă la pragul de 0,01

După cum reiese din tabelul de mai sus, între cele trei probe psihologice s-au
înregistrat următoarele corelaĠii:
• CorelaĠii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorul total (Tg)
al inventarului F.S.-J.M.A. úi scalele chestionarului LP – 1A; nevrozitate, agresivitate,
depresie, excitabilitate, tendinĠa de dominare, inhibiĠie, fire deschisă úi echilibru
emoĠionale, úi corelaĠii semnificative negative la pragul de 0,05 cu scala sociabilitate;
• CorelaĠii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între zona de stres
(Z stres) a inventarului F.S.-J.M.A. úi scalele chestionarului LP – 1A: nevrozitate,
agresivitate, depresie, excitabilitate, tendinĠa de dominare, inhibiĠie, fire deschisă úi
echilibru emoĠional.
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• În ceea ce priveúte inventarul de evaluare a nivelului de stres, se observă faptul
că totalul său general úi zona de stres corelează puternic semnificativ cu scalele
chestionarului LP – 1 A, dar nu toate scalele probei F.S.-J.M.A. corelează în aceeaúi măsură
(de exemplu, scalele „Stil de viaĠă” úi „Personalitate” corelează în mai mică măsură).
• Totodată, scorul total al Scalei lui Holmes (Tg) úi zona de stres a
acesteia corelează semnificativ pozitiv cu scalele chestionarului LP – 1A:
nevrozitate, agresivitate, depresie, excitabilitate, tendinĠa de dominare, inhibiĠie, fire
deschisă úi echilibru emoĠional.
CorelaĠiile rezultate relevă faptul că un subiect care acumulează un nivel
ridicat de stres sau se află într-una din zonele de stres primejdios de scăzute sau
ridicate, manifestă tulburări psihosomatice, agresivitate úi imaturitate emoĠională la
nivel dispoziĠional úi chiar real, dispoziĠie generală proastă, iritabilitate,
susceptibilitate, emotivitate, egocentrism, suspiciozitate, neîncredere în forĠele
proprii; sunt incapabili de relaĠionare úi manifestă o atitudine dezinvoltă cu tendinĠă
spre autocritică, au o dispoziĠie labilă úi sunt vulnerabili la frustrare.
Aceleaúi explicaĠii justifică corelaĠiile între scorul total (Tg) úi zona de
stres (Z) ale scalei lui Holmes úi scalele menĠionate din chestionarul LP – 1A.
În continuare, am calculat procentele subiecĠilor cu accentuări pe diferitele
laturi ale personalităĠii úi aceia care au scoruri ridicate ale acumulării de stres la F.S.J.M.A. úi S.H. (tabelele 9 úi 10).
Tabelul nr.9 - Accentuări pe diferite laturi ale personalităĠii a celor cu scor înalt
al acumulării de stres la F.S.-J.M.A.
N
A
E
S
C
Td
I
FD
Extr
NLE
31,25% 37,50% 6,25% 12,50% 12,50% 12,50% 18,75% 12,50% 12,50% 37,50%
SubiecĠii vizaĠi au fost cei cu scor total (Tg) al acumulării de stres la F.S.J.M.A. mai mare de 113.
În urma analizei la nivelul celor două probe, se constată că subiecĠii care
acumulează un nivel mai mare de stres prezintă un puternic dezechilibru al sferei
afectiv-emoĠionale, o puternică somatizare a afectelor, dar úi o scăzută rezistenĠă la
frustrare, manifestată prin impulsivitate úi agresivitate verbală.
Tabelul nr.10 - Accentuări pe diferite laturi ale personalităĠii a celor cu scor înalt
al acumulării de stres la S.H.
N
29,75
%

A
E
S C Td
I
FD
Extr
NLE
35,25
5,8
12
18,25
12,85
12,75
38,25
- %
%
%
%
%
%
%
SubiecĠii vizaĠi au fost cei cu un scor total (Tg) al acumulării de stres la
S.H. mai mare de 151.
Prelucrările statistice de mai sus ilustrează faptul că persoanele cu un nivel
ridicat al acumulării de stres sunt cele cu structuri de personalitate care prezintă
diferite accentuări.
Putem trage concluzia că excitabilitatea, tulburarea în sfera echilibrului
emoĠional, tendinĠa de dominare, starea dispoziĠională depresivă, nevrozitatea úi
agresivitatea se pot manifesta pe fondul unor acumulări de stres în cadrul
misiunilor de luptă.
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Tabelul nr. 11 - CorelaĠii LP – 2A – F.S.-J.M.A. – S.H.
Z stres
Tg
V
M
S
O
R
P
Sc.H
Z
stres
Sc.H Tg

E. LP-2A
-178*
-250**
-268**
-330**
-218**
-

L. LP-2A
-422**
-407**
-223**
-403**
-219**
-304**
-392**
-228**

P. LP-2
.307**
337**
.215**
.272**
.195*
.290**
.307**
-

N. LP-2
-

C. LP-2
.192*
.296**
.166**
.319**
.333**
.282**
-

-

-396**

.301**

-196*

.166*

-190*

-403**

.321**

* - CorelaĠie semnificativă la pragul de 0,05
**- CorelaĠie semnificativă la pragul de 0,01

După cum rezultă din tabelul prezentat anterior, între cele trei probe
psihologice există următoarele corelaĠii:
• CorelaĠii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorul total
(Tg) al inventarului F.S.-J.M.A. úi scalele chestionarului LP – 2A: psihotism úi
tulburări de comportament, corelaĠii înalt semnificative negative la pragul de 0,01 cu
scalele: Extraversie – introversie úi Lie – Minciună.
• CorelaĠii semnificative pozitive la pragul de 0,01 úi 0,05 între zona de
stres (Z) a inventarului F.S.-J.M.A. úi scalele chestionarului LP – 2A: psihotism úi
tulburări de comportament úi corelaĠii semnificative negative la pragul de 0,01 úi
0,05 cu scalele de Extraversie-introversie úi Lie-Minciună.
• Se mai observă că, nu s-au înregistrat corelaĠii cu scala nervozitate a
chestionarului LP – 2A.
• În ceea ce priveúte inventarul de evaluare a nivelului de stres (F.S.J.M.A.), se observă faptul că totalul său general (Tg) úi zona de stres (Z) corelează
semnificativ cu scalele menĠionate ale chestionarului LP – 2A, dar nu toate scalele
probei F.S.-J.M.A. corelează în aceeaúi măsură (de exemplu: scalele ,,stil de viaĠă”,
,,mediu” úi ,,personalitate” corelează în mai mică măsură).
• De asemenea, scorul total al Scalei lui Holmes (Tg) în zona de stres a
acesteia corelează semnificativ (pozitiv sau negativ la nivelul celor două praguri de
0,01 úi 0,05) cu scalele chestionarului LP – 2A.
CorelaĠiile rezultate dintre chestionarul LP – 2A úi cele două probe de
evaluare a nivelului de stres se justifică prin faptul că subiecĠii care au acumulat un
nivel ridicat de stres sau se află într-una din zonele de stres primejdios de scăzute
sau ridicate, prezintă agresivitate úi răceală afectivă, preferinĠă pentru lucruri
ciudate, înclinaĠii pentru senzaĠii puternice úi pericol, o anume incapacitate de
integrare socială úi control incomplet al sferei afectiv-volitive.
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Tabelul nr. 12 - CorelaĠii F.S.-J.M.A. – S.H.
F.S.J.M.A.
S.H.
Z Stres
Tg
V
M
S
O
R
P
Sc.H Stres

Tg

V

M

S

O

R

P

Sc.H.
Stres

Sc.H.
Tg

.834**
-

.511**
.555**
-

.692**
.770**
.284**
-

.603**
.802**
.244**
.544**
-

.669**
.885**
.442**
.620**
.722**
-

.745**
.900**
.422**
.657**
.662**
.783**
-

.331**
.291**
.179*
.207**
.191**
.216**
.299**
-

.882**
.787**
.508**
.639**
.569**
.644**
.676**
.314**
-

.944**
.670**
.381**
.560**
.504**
.558**
.573**
.214**
.814**

* - CorelaĠie semnificativă la pragul de 0,05
**- CorelaĠie semnificativă la pragul de 0,01

Din tabelul nr. 12 rezultă următoarele corelaĠii între cele două probe de
evaluare a nivelului de stres (F.S.-J.M.A. úi S.H.), astfel:
• corelaĠii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorurile
totale (Tg) úi zonele de stres (Z);
• corelaĠii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorurile
totale (Tg) úi zonele de stres (Z) úi scalele inventarului F.S.-J.M.A.
CorelaĠiile între rezultatele celor două probe de evaluare a nivelului de
stres induc concluzia că acestea măsoară relativ aceleaúi aspecte ale stresului.
V. CONCLUZII PRELIMINARE
În urma analizării rezultatelor obĠinute prin interpretarea probelor aplicate
lotului menĠionat, putem aprecia următoarele aspecte privind confirmarea ipotezelor
stabilite anterior:
• Ipoteza numărul 1 se confirmă, deci la subiecĠii care au acumulat un
anumit nivel de stres apar modificări ale dinamicii psihice;
• Ipoteza numărul 2 se confirmă, deci militarii care au ca sarcină de lucru
activităĠi cu un grad ridicat de responsabilitate, precum: conducerea, organizarea,
planificarea, controlul úi răspunderea pentru desfăúurarea activităĠilor úi acĠiunilor de
luptă, sunt predispuúi spre acumulare de stres într-o măsură mai mare decât subiecĠii
care au ca sarcină de lucru execuĠia;
• Ipoteza numărul 3, de asemenea, se confirmă, astfel, mediul úi condiĠiile
austere impuse de participarea la misiuni speciale nu reprezintă implicit un factor
declanúator al acumulării de stres.
• Ipoteza numărul 4, cu referire la faptul că subiecĠii, care prezintă
anumite tendinĠe spre accentuări ale structurii de personalitate, sunt predispuúi spre
acumulare de stres, comparativ cu subiecĠii care au o structură de personalitate
echilibrată, se confirmă. ğinând cont de valorile corelaĠiilor existente între probele
de evaluare a structurii de personalitate úi probele de evaluare a nivelului de stres,
apreciem că, într-adevăr, subiecĠii care prezintă anumite tendinĠe spre accentuări
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sunt mai predispuúi spre acumulare de stres decât subiecĠii care prezintă o structură
de personalitate echilibrată.
În urma studiului realizat, se poate afirma că în cadrul unităĠii speciale au
fost puĠine cazuri de stres generat de situaĠiile limită, dar nu au fost cazuri de stres
posttraumatic. OfiĠerii, cei care organizează úi conduc diferitele misiuni speciale úi
răspund pentru acestea, resimt în general úi sunt predispuúi la acumularea unui nivel
mai ridicat de stres ca urmare a muncii lor, în comparaĠie cu celelalte categorii de
personal.
De asemenea, din studiu se desprinde concluzia că, persoanele cu anumite
accentuări ale structurii de personalitate sunt predispuse la acumulări mai mari de
stres decât cele cu o structură echilibrată.
Recomandăm, Ġinând cont că un ofiĠer din 5 úi un s.g.p. din 14, sunt
predispuúi către acumulare de stres, dar úi din alte motive (relaĠionări deficitare,
posibile surse de conflict etc.), ca persoanele cu accentuări ale structurii de
personalitate să nu fie admise în detaúamentele de misiuni internaĠionale.
În acelaúi context, se impune a adapta, experimenta úi etalona noi probe
pentru evaluarea nivelului de stres úi, implicit, a posibilelor modificări psihice la
militari în multiplele situaĠii limită în care acĠionează.
ğinând cont de noile condiĠii în care acĠionează militarii români, este
necesară elaborarea unei metodologii de evaluare a nivelului de stres úi a
implicaĠiilor psihosociale ale acestuia pentru grupurile militare, vizând în special
unităĠile operative, deoarece se află de cele mai multe ori în faĠa unor situaĠii limită.
Interpretarea rezultatelor cercetării demonstrează importanĠa evaluării
nivelului de stres care poate afecta grupurile militare aflate în situaĠii limită, a
stabilirii de programe de gestionare a stresului, conduite antidistres conjuncturale, a
elaborării unor strategii privind evitarea stresurilor generate de participarea în teatrul
de operaĠii úi a modalităĠilor de prevenire sau atenuare a distresului în cadrul
activităĠilor specifice misiunii.
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STATUTUL ùI ROLUL FEMEILOR
LA BORDUL NAVELOR FORğELOR NAVALE ROMÂNE
Ciprian HANCIUC∗
Mădălina BOTEANU∗∗
I. STUDIU COMPARATIV PRIVIND ACCESUL PERSONALULUI
FEMININ ÎN ALTE ARMATE
În ultimele decenii, femeia a evoluat atât pe plan social, cât úi pe plan
militar, a început să ocupe diferite funcĠii de conducere úi a demonstrat că este la fel
de capabilă ca úi bărbatul, ba chiar că poate excela în anumite domenii, mult mai
bine decât bărbaĠii. În ultimele decenii, statutul, situaĠia úi numărul femeilor care fac
armata úi care îúi aleg o carieră în armată a evoluat, astfel încât, în Norvegia, în
1999, în funcĠia de ministru al apărării a fost numită o femeie úi de asemenea, în
S.U.A., în 2001, patru dintre ele au căpătat gradul de general de corp de armată sau
de corp aerian/viceamiral. Cel mai înalt grad atins de către o femeie, în armata
canadiană, este cel de general de brigadă în ForĠele aeriene úi de comandant de vas
în Marină.
Gradul de integrare al femeilor în armată diferă de la o Ġară la alta, în
funcĠie de tradiĠie úi cultură. Accesul femeilor în câteva din armatele statelor
membre NATO se prezintă astfel:
Nr.
State
(%)
crt. membre NATO
1
S.U.A.
14 %
2
Slovenia
13 %
3
Canada
10,8 %
4
Belgia
7,8 %
5
FranĠa
7,5 %
6
Norvegia
7,5 %
7
Olanda
7,2 %
8
Marea Britanie
6,7 %
9
Portugalia
5%
10 Danemarca
5%
11 Grecia
3,75 %
12 Spania
2,3 %
24% - servicii medicale
13 Germania
37% - fanfara militară
∗
∗∗

Psiholog, U.M. 02150 Bucureúti
Psiholog, U.M. 02150 Bucureúti
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Nr.
crt.
14
15
16

State
membre NATO
Turcia
Islanda
Luxemburg

(%)
Doar 680 ofiĠeri femei
Nu deĠine armată
Nu are cadre militare femei

Pentru a facilita accesul úi integrarea femeilor cât mai rapid în forĠele
armate, au fost adoptate diverse măsuri menite să îmbunătăĠească calitatea vieĠii
militarilor femei.
În Danemarca: s-au modificat baremele probelor fizice, pentru a permite
femeilor să se înroleze ca voluntare.
În Belgia, pentru prima dată, 9 femei au fost încadrate pe un minehunter
(vânător de mine), reprezentând 19% din echipaj.
În Canada, femeile continuă să avanseze în poziĠiile de lider; astfel, în
anul 2003, în ForĠele Aeriene, o femeie a devenit comandant de escadron. De
asemenea, o femeie a devenit tehnician de intervenĠie, una dintre cele mai dificile úi
solicitante funcĠii din ForĠele Canadiene.
FranĠa consideră deschis accesul femeilor în majoritatea funcĠiilor,
excepĠie făcând cele care implică un contact direct cu forĠele inamice: la bordul
bombardierelor, al submarinelor, în unele unităĠi de marină sau jandarmerie, precum
úi în trupele speciale.
Ministerul Apărării din Germania a reevaluat criteriile referitoare la
recrutarea femeilor, din 2000, de când una din candidatele la funcĠia de tehnician de
mentenanĠă a făcut o plângere, prin care cerea ca femeile să aibă acces, conform
legilor europene, în toate categoriile de forĠe. Din 2001, acestea au acces la toate
funcĠiile din armata germană, dacă îndeplinesc condiĠiile de încadrare impuse pentru
bărbaĠi.
Armata germană în anul 2005, a inclus un număr de 16.000 de femei, din
care în ForĠele Navale: 1600 (150 ofiĠeri, 770 subofiĠeri, 180 militari angajaĠi, 500
ofiĠeri úi subofiĠeri în rezervă).
În Grecia, cele mai înalte poziĠii în ierarhie le-au atins medicii militari ofiĠeri. Începând cu anul 1990, femeile au fost admise úi în alte úcoli militare sau
academii.
În anul 2000, în Olanda, primele femei au terminat Cursul avansat pentru
ofiĠeri de stat major din ForĠele Aeriene, iar pentru prima oară, o femeie a fost
avansată comandor în ForĠele Navale. Tot în acelaúi an, o femeie a devenit ofiĠer
secund pe o navă dragoare.
Femeile din Portugalia au fost acceptate în Marină, însă nu au acces la
unele specialităĠi de luptă.
În forĠele armate spaniole, femeile au acces în orice funcĠii de ofiĠeri úi
subofiĠeri, cu excepĠia unităĠilor tactice úi operative, forĠelor speciale, submarinelor,
forĠelor amfibii úi a navelor mici fără spaĠii corespunzătoare.
În Turcia, femeile sunt admise numai ca ofiĠeri, existând, în 2003, un
număr de 680 de femei ofiĠer încadrate în marină, aviaĠie, trupe terestre úi
jandarmerie.
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Marea Britanie: un număr de 2.890 de femei (7,8 %) lucrează în Marina
Regală, 745 fiind îmbarcate pe 50 de nave. Femeile sunt încă excluse din Infanteria
Marină, Corpul Regal de Armată Blindat úi din Regimentul Regal al ForĠelor
Aeriene. Oficialii britanici vor reconsidera accesul femeilor în diferitele specialităĠi,
chiar úi în cea de scafandri deminori.
Statele Unite: accesul femeilor este permis la 88.2% dintre funcĠii.
În Italia, accesul femeilor la ocuparea unor funcĠii de ofiĠer úi subofiĠer, în
serviciul activ, precum úi posibilitatea de a se înrola pe bază de voluntariat a fost
reglementat printr-o lege din 1999. Astfel, în anul 2000, la Academia Militară, până
la 20 % (31 de studente) din locurile scoase la concurs pentru ForĠele Navale au fost
ocupate de femei, iar dintre femeile (ofiĠer) care au absolvit cursuri universitare
militare, în domeniile medical úi administrativ, 32,2 % din totalul posturilor
disponibile au fost repartizate în ForĠele Navale Italiene. Deúi integrarea femeilor în
armata italiană este într-un stadiu incipient (cel mai înalt grad deĠinut, în prezent, de
o femeie este locotenent), nu sunt opreliúti în privinĠa promovării acestora.
În mod teoretic, posturile din forĠele armate ale Ġărilor membre NATO sunt
deschise femeilor, dar în practică, accesul acestora la anumite specializări (care Ġin
de capacitatea fizică úi cea a eficacităĠii în luptă) sunt restricĠionate. Majoritatea
femeilor lucrează în unităĠi de logistică úi de susĠinere a luptei.
II. TRĂSĂTURILE PERSONALITĂğII FEMININE ùI ROLUL
ACESTORA ÎN CONTURAREA STATUTULUI LOR ÎN ORGANIZAğIILE
MILITARE
Două dintre motivele pentru care femeile nu ocupă în armată o poziĠie
înaltă sunt descrise ca fiind:
• excluziunea femeii de către bărbaĠi
• lipsa suportului social printre femei
Excluderea pe plan funcĠional se realizează prin încredinĠarea unor misiuni
administrative. Un exemplu este acela al femeilor, care nu sunt cooptate alături de
colegii lor, fiindu-le încredinĠate alte misiuni.
Ultimele decenii au adus inovaĠii tehnologice modificând natura războiului
úi reducând luptele tradiĠionale, corp la corp, astfel ne mai existând nici un motiv de
a refuza femeile competente din punct de vedere fizic úi intelectual.
Din punct de vedere psihologic, femeile sunt excluse din cauza rolului
diferit de cel al bărbaĠilor, fiind deseori hărĠuite sexual. În ceea ce priveúte Ġinuta,
spre deosebire de bărbaĠi care se pot îmbrăca (exceptând perioadele când uniforma
este obligatorie) cum doresc, femeile sunt obligate să se îmbrace „decent” pentru a
nu crea probleme.
Dar care ar fi punctele forte ale femeilor?
Femeile din mediul militar sunt mult mai pasionate úi motivate
profesional. MotivaĠia úi dorinĠa de a reuúi sunt mult mai mari. Femeile sunt
considerate perfecĠioniste, bătăioase, conflictuale, încăpăĠânate úi hotărâte. Toate
dificultăĠile care se ivesc în mod inevitabil sunt eliminate odată cu acumularea de
experienĠă, femeile aflându-se permanent în luptă pentru a demonstra de ce sunt
capabile.
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Să nu uităm că femeia este mai puternică pe termen lung úi mult mai
rezistentă în privinĠa durerii. Poate mai puĠin rezistentă la úocuri emoĠionale, dar
lucrul acesta se poate corecta prin faptul că este extrem de ambiĠioasă úi dornică să
se afirme. Femeile sunt din ce în ce mai dispuse să-úi asume responsabilităĠile unei
cariere pentru a avea independenĠa, mai ales din punct de vedere financiar.
Ca dimensiuni compensatorii ale puterii fizice reduse pot fi considerate:
inteligenĠa emoĠională úi socială, abilităĠile lingvistice, capacitatea de a desfăúura
mai multe sarcini concomitent etc.
PerformanĠa bărbaĠilor nu este afectată negativ de prezenĠa femeilor în
unitate. Mai mult, studiile demonstrează că o capacitate bună de conducere
atenuează reacĠiile morale negative ale bărbaĠilor în condiĠiile participării unui
partener de sex feminin. Integrarea sexuală facilitează munca în echipă úi coeziunea
úi reduce izolarea úi marginalizarea. Cercetările au arătat că performanĠa femeilor
creúte úi atitudinile se modifică în contextul instruirii comune.
Politicile de selecĠie, de angajare, precum úi cultura instituĠională servesc
în mai mare măsură ca bariere în participarea úi înrolarea femeilor decât evaluarea úi
instrumentele. Deúi nu există restricĠionări formale, există limitări în ceea ce
priveúte participarea femeilor în forĠele armate.
Argumentele criticilor femeilor în uniformă úi al rolului lor sunt: slaba
pregătire fizică, instabilitatea emoĠională, pot produce o ruptură a coeziunii, o
scădere a angajamentelor úi pot compromite ordinea úi disciplina în armată.
Se ridică problema eficacităĠii femeilor în luptă, un contraargument fiind
capacitatea fizică. Femeile sunt mai puĠin performante decât bărbaĠii în ceea ce
priveúte forĠa corporală. Teste realizate în armata americană au arătat că, datorită
constituĠiei fizice, diferită de cea a bărbatului, femeile au o putere de muncă diferită.
Ele pot compensa dezavantajele fizice (realizează în timpul instrucĠiei 60% din
randamentul bărbaĠilor) printr-o implicare mai profundă.
O altă cauză o reprezintă scorurile scăzute la testele care măsoară abilităĠi
útiinĠifice úi tehnice, utilizate pentru a determina trebuinĠele de instruire pentru
anumite misiuni, cunoscut fiind faptul că ofiĠerii, sunt recrutaĠi din rândurile
absolvenĠilor de facultăĠi tehnice.
ùi mai mult, ele pot perturba legăturile formate între bărbaĠi prin dorinĠele
sexuale pe care le pot provoca. Moralul este important úi poate fi afectat – negativ
sau pozitiv - de schimbare.
Graviditatea este un alt factor care duce la neparticiparea femeilor la misiuni.
În timp ce bărbaĠii primesc sarcini militare caracterizate ca fiind
„decizionale”, femeile au misiuni mult mai uúoare, cu implicaĠii decizionale reduse
(de ex. servicii administrative, sănătate). Comparativ cu femeile, bărbaĠii sunt
promovaĠi mai rapid úi mai mult decât femeile.
Rolul femeilor în armată nu este de neglijat chiar dacă, la ora actuală,
acestea nu aduc un aport important în luarea deciziilor. Acestea ocupă poziĠii
administrative în cadrul armatei, lucrează ca medici, infirmiere, traducătoare, nu se
poate spune că femeile nu au un rol important, dar foarte multe dintre ele nu ocupă
roluri în poziĠii de luptă, strategie úi altele.
Problematica funcĠiei impune prezenĠa unora dintre cadrele militare femei
la serviciu 10-12 ore pe zi. Apare o problematică de stabilire a priorităĠilor: cariera
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sau familia? Depinde de fiecare cum îúi stabileúte priorităĠile în viaĠă. Este întradevăr o problemă foarte grea pe care bărbaĠii nu o au: cum să realizezi echilibrul
dintre aceste două elemente, fiecare cu importanĠa lui. BineînĠeles că familia este la
un moment dat mai importantă, atât pentru bărbaĠi, cât úi pentru femei, prin sprijinul
pe care-l acordă. Aici apare avantajul/dezavantajul de a avea sau nu o familie care să
o înĠeleagă úi să o sprijine.
De acord cu faptul că femeile nu au aceeaúi forĠă fizică cu cea a bărbaĠilor,
dar, în momentul de faĠă, progresul tehnic úi militar a permis folosirea minĠii mai
mult decât folosirea forĠei fizice.
Femeia în armată este încă o problemă serioasă a forĠelor armate din toată
lumea; pe lângă schimbarea mentalităĠii preconcepute că acestea nu au ce căuta în
armată, ar trebui făcute úi unele modificări în ceea ce priveúte unităĠile/subunităĠile
în care îúi desfăúoară activitatea. Femeile vor să fie puse pe picior de egalitate cu
bărbaĠii dar, în acelaúi timp, au nevoie de intimitate.
Conturat úi încercat în timp, statutul femeii în armată este destul de bine definit,
Ġinând cont úi de faptul că femeile au, teoretic, aceleaúi pârghii de a accede în cariera
militară. Mai trebuie doar să încercăm să eliminăm, pe cât este posibil, acele idei
preconcepute. Dar credem că se întâmplă la fel în orice domeniu de activitate, întrucât
mai există încă, din nefericire, bărbaĠi (dar úi femei) care consideră că locul femeii este
acasă, iar rolul ei este acela de casnică. Practic, astăzi, nu mai există domenii ,,interzise”
femeilor, ci doar bărbaĠi care cred că locul úi rolul femeii sunt altele.
III. MOTIVAğIA ùI PERCEPğIA CADRELOR MILITARE FEMEI
ÎN ARMATA ROMÂNIEI
În România, ca urmare a OrdonanĠei de Guvern nr. 137/31.08.2000, ce
urmăreúte prevenirea úi sancĠionarea oricărei forme de discriminare, fetele nu mai au
locuri speciale, iar accentul este pus pe valoarea candidatului.
Dintr-un studiu efectuat în anul 2005 de către SecĠia de InvestigaĠii
Sociologice, referitor la Rolul profesional al cadrelor militare femei în Armata
României, reies următoarele concluzii:
• cadrele militare femei nu se diferenĠiază semnificativ de colegii lor
bărbaĠi din punct de vedere al raportării la profesia aleasă. Atât motivaĠiile alegerii
profesiei, cât úi raportarea la avantajele/dezavantajele practicării acesteia conturează
o imagine bazată pe beneficii economice úi sociale;
• în ansamblu, femeile militar se dovedesc a fi mai conservatoare decât
bărbaĠii, tinzând să păstreze o imagine care exclude elementele de risc implicate de
noile misiuni ce revin armatei (în afara teritoriului naĠional), cât úi unele aspecte ce
ar putea afecta negativ viaĠa de familie (mutări succesive dintr-o garnizoană în alta,
timp liber mai puĠin);
• cadrele militare femei sunt apreciate de către colegii úi comandanĠii lor
atât pentru activitatea profesională desfăúurată, cât úi pentru valoarea de liant al
colectivelor din care fac parte, stimulând, totodată, competiĠia în plan profesional.
De asemenea, opinia majoritară a ambelor categorii de cadre militare este că femeile
sunt mai protejate în activitatea lor profesională, prin încredinĠarea de sarcini mai
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uúoare úi prin acordarea unui nivel mai ridicat de atenĠie úi îndrumare, atât din partea
comandanĠilor, cât úi din partea colegilor;
• din punctul de vedere al mentalităĠilor, cadrele militare, bărbaĠi úi femei,
nu sunt pregătite pentru o totală deschidere a domeniilor de activitate pentru femei.
Conform opiniei dominante, cadrele militare femei sunt performante în domenii în
care prezenĠa lor este mai mare úi la momentul actual (medical, juridic, intendenĠă,
relaĠii publice, învăĠământ).
O mare parte a atitudinilor negative vin din partea bărbaĠilor, care nu au
mai lucrat niciodată cu femei, ceea ce ne conduce la concluzia că aceste atitudini
sunt bazate pe anumite prejudecăĠi, úi nu pe o cunoaútere reală a capacităĠilor
profesionale ale acestora.
Un element ce provoacă un nivel de satisfacĠie mai scăzut în rândul
cadrelor militare femei este reprezentat de relaĠiile cu subordonaĠii. Această
nemulĠumire provine, cel mai probabil, din dificultăĠile mai mari pe care le au
femeile cu funcĠii de comandă în a se impune în relaĠiile cu subordonaĠii, în
majoritatea lor bărbaĠi, într-un mediu perceput ca fiind un teritoriu tipic masculin.
IV. SITUAğIA ÎNCADRĂRII CADRELOR MILITARE FEMEI ÎN
FORğELE NAVALE
Un studiu comparativ privind distribuĠia pe specialităĠi ale cadrelor
militare femei, încadrate pe funcĠii de ofiĠer în ForĠele Navale, se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arma/specialitatea

2007

2015

Marină
Logistică/intendenĠă
Medical
Financiar
ComunicaĠii úi informatică
AviaĠie
Psihologie
Istorie, tradiĠie militară
RadiolocaĠie
JustiĠie militară
Personal
OperaĠii
Total

1
3
4
4
2
1
15

39
7
6
5
4
2
1
1
1
1
67

Din tabel se poate observa că, cu mici excepĠii, în general acestea
îndeplinesc funcĠii administrative.
Prima femeie ofiĠer de marină specialitatea navigaĠie (Asp.ing. Marin
Georgiana) a absolvit Academia Navală în anul 2006, situaĠie modificată în anii următori.
Cadrele militare femei, subofiĠeri úi maiútri militari, încadrate în unităĠile
úi marile unităĠi de uscat, îúi desfăúoară activitatea în următoarele domenii:
transmisiuni, radiolocaĠie, tehnică de calcul, medical, logistică, stat major, conform
tabelului:
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arma/specialitatea

2015

Marină
Logistică/intendenĠă
AviaĠie
ComunicaĠii úi informatică
Muzici militare
Artilerie úi rachete
Infanterie
Geniu
Rachete úi apărare A.A.
Apărare CBRN
Total

62
29
8
4
3
2
2
1
1
1
129

Dintre specialităĠile cadrelor militare femei care îúi desfăúoară efectiv
activitatea la bordul navelor, amintim:
• timonier úi tehnică de navigaĠie navală;
• radiolocaĠie navală úi hidroacustică;
• radio úi observare semnalizare;
• artilerie úi arme de luptă sub apă;
• sanitari úi bucătari.
Începând cu anul 2007, prin apariĠia statutului soldatului úi gradatului
voluntar, în seria de încorporare martie 2007, au fost înregistrate primele 4 fete
înscrise ca militar voluntar în arma marină, iar în prezent sunt 67.
În condiĠiile scăderii bazei de selecĠie úi confruntaĠi cu fenomenul alarmant
al migrării (demisiilor) militarilor voluntari către alte instituĠii din domeniul apărării,
siguranĠei úi ordinii publice (PoliĠia de Frontieră, Jandarmeria úi Pompierii),
atragerea, motivarea úi păstrarea personalului feminin trebuie să constituie o
politică de personal pentru a face faĠă provocărilor întâmpinate de trecerea la o
armată pe bază de voluntariat.
V. DIFICULTĂğI ÎNTÂMPINATE DE CĂTRE FEMEI PRIVIND
ACTIVITATEA LA BORDUL NAVELOR MILITARE
Dintre aspectele care ar putea îngreuna/perturba desfăúurarea activităĠii
cadrelor militare femei la bordul navelor militare, putem aminti:
a. Lipsa condiĠiilor de intimitate úi igienă de la navele mici. Pe navele de
tip vedetă fluvială (vedetă dragoare) sau úalupă fluvială de remorcare salvare, vedetă
de scafandri, există un grup sanitar folosit úi ca duú, spaĠiu sanitar comun pentru
întreg echipajul. Problema utilizării acestor spaĠii sanitare se pune mai stringent pe
timpul marúurilor úi în diferite activităĠi pe mare/fluviu cu o durată mai mare, când
nu se pot utiliza spaĠiile de igienă de la mal sau navele bază. Spre exemplu, pe
navele tip vedetă rapidă maritimă pentru scafandri (V.R.M.S.) construite pe corp de
vedetă torpiloare mică (V.T.), nu există din construcĠie grup sanitar, iar pe timpul
marúurilor, satisfacerea nevoilor fiziologice constituie o reală problemă. Cu toate
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acestea, în anul 2005 au fost repartizate din promoĠie pe acest tip de navă, 3 maiútri
militari femei (timonieri).
De asemenea, spaĠiile de odihnă de la navele mai mici nu asigură
intimitatea necesară. Spre exemplu, într-o misiune de 5-6 zile desfăúurată în raion,
pe una din nave, unde era repartizată úi un maistru militar femeie, a fost utilizat ca
spaĠiu de odihnă camera ofiĠerului de gardă pe navă, întrucât ar fi trebuit să se
odihnească într-un spaĠiu comun cu alĠi maiútri militari bărbaĠi.
La navele mari există condiĠii de asigurare a intimităĠii úi igienei personale
dar, aceste spaĠii trebuie amenajate cu încuietori, geamuri mate, posibilitatea
depozitării hainelor la duúuri etc. Este de preferat ca la navele mari, unde există
posibilităĠi, să se repartizeze cadrelor militare femei cabine separate cu grup
sanitar/duú în cabină sau măcar cu chiuvetă.
Spre exemplu, la nava úcoală „Mircea”, unde anual îúi desfăúoară stagiul
de practică marinărească elevii úi studenĠii din ForĠele Navale, a fost
compartimentată cazarma centru úi creat un spaĠiu de odihnă separat pentru fete,
fiind prevăzută inclusiv o intrare separată pentru grupul sanitar úi duúuri.
b. Graviditatea. Pentru cadrele militare femei, perioada gravidităĠii este una
destul de delicată. Se útie că în primele 3 luni de sarcină sunt necesare asigurarea unor
condiĠii optime pentru dezvoltarea sănătoasă a fătului, ori, în unele specialităĠi militare
cum sunt electromecanic, artilerie/rachete, arme de luptă sub apă, pot apărea probleme
legate de: prezenĠa noxelor (fum úi vapori toxici de la bateriile de acumulatori úi de la
combustibili), insuficienta ventilare a compartimentelor, temperaturile ridicate sau
scăzute, umezeala, radiaĠiile electromagnetice de la staĠiile radar úi transmisiuni etc. De
asemenea, pot să apară probleme legate de sarcină la cadrele femei ce prezintă „rău de
mare” (nu am găsit date referitoare la această problemă, dar cred că există o corelaĠie
între cele două aspecte, mai ales pentru cele la care „răul de mare”, acesta se manifestă
prin vărsături puternice, imposibilitatea hrănirii, senzaĠie de slăbiciune). La navele
maritime, pe vreme rea, datorită fenomenului de tangaj úi ruliu (oscilaĠii în planul
transversal úi longitudinal al navei), există posibilitatea lovirii accidentale de diferite
obiecte.
Perioada legată de sarcină úi de îngrijirea copilului poate ajunge, conform
legislaĠiei actuale, la 2 ani, timp în care cadrele militare femei sunt scoase din
activitate. Scoaterea din activitate pentru 2 ani úi ducerea prin „cumul” a
responsabilităĠilor, creează disfuncĠii úi nemulĠumiri legate de răspundere, salarizare,
timp liber etc.
Tot legat de sarcină, în cazul în care aceste cadre femei însărcinate ar ieúi
pe mare/fluviu, atât pe timpul misiunilor interne, dar mai ales externe, cu termen
lung, pot să apară complicaĠii ce necesită asistenĠă medicală de specialitate, ceea ce
nu se poate asigura la bordul navelor.
Considerăm că este necesară, pentru protejarea fătului úi a viitoarei mame,
ca pe timpul sarcinii, aceasta să-úi desfăúoare activitatea la unităĠile de uscat/navele
bază (să nu execute misiuni pe navele ce ies pe mare úi fluviu).
c. ActivităĠile desfăúurate la bordul navelor presupun úi lucrări periodice
de întreĠinere, cum ar fi:
• curăĠarea úi piturarea santinelor (spaĠiul unde se adună scurgeri de
combustibili, apă etc.);
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• lucrări la punĠi, suprastructuri úi în arboradă (totalitatea catargelor,
arborilor, bastoanelor de la bordul navei);
• lucrări în afara bordului pe scări, schele, lucrul în centura de siguranĠă.
Aceste lucrări se execută prin marĠagonire (lovirea intermitentă a pieselor de fier, cu
un ciocan special numit marĠagon, pentru a elimina vopseaua veche), raúchetare,
piturare, activităĠi ce presupun un efort fizic deosebit, ce au ca efecte iritaĠii ale
ochilor úi pielii datorită substanĠelor toxice utilizate.
Uneori există tendinĠa comandanĠilor úi úefilor de lucrări de a atribui
sarcinile mai dificile cadrelor militare bărbaĠi, ceea ce ar putea crea nemulĠumiri în
rândul echipajelor, legat de faptul că, deúi sarcinile mai dificile le execută bărbaĠii,
salarizarea faĠă de femei este aceeaúi.
d. Având în vedere faptul că femeile au o serie de responsabilităĠi
suplimentare în cadrul familiei, obligativitatea participării la o serie de misiuni cu o
durată mare de timp ce presupune depărtarea de familie (marúuri pe mare úi fluviu,
serviciul de navă de gardă) úi timpul liber insuficient datorită lucrului peste program,
pot constitui probleme în executarea serviciului la bordul navelor de către acestea.
De asemenea, există tendinĠa în unele unităĠi, ca femeile cadre militare să
nu participe la executarea serviciilor de zi, ceea ce conduce de asemenea, la mărirea
numărului de servicii executate de ceilalĠi colegi úi implicit nemulĠumirea acestora.
Aceste situaĠii trebuie bine analizate úi sunt deplin justificate în situaĠia de pierdere a
soĠului (prin deces sau prin divorĠ), responsabilitatea familiei rămânând în sarcina
acestora.
VI. TIPURI DE ABORDĂRI ALE POLITICILOR DE PROMOVARE
A ùANSELOR EGALE
Există mai multe tipuri de abordări care pot fi urmate pentru protejarea
intereselor femeilor úi pentru participarea cât mai activă în diferite domenii.
1. Un prim tip îl reprezintă tratamentul egal, care prevede acordarea de
acces egal úi tratarea în manieră similară a femeilor úi bărbaĠilor, fără a se lua în
considerare existenĠa unor diferenĠe de gen. Conform acestei abordări, este suficient
să nu existe interdicĠii în ceea ce priveúte accesul femeilor la intrarea în sistemul
militar.
2. Un al doilea tip de abordare porneúte de la recunoaúterea diferenĠelor de
gen úi caută să creeze oportunităĠi pentru femei, care au fost istoric defavorizate.
Acest tip de abordare include o serie largă de acĠiuni destinate creării de úanse egale
pentru femei, de intensitate diferită, care variază de la acĠiunea pozitivă până la
discriminare inversă.
a. AcĠiunea pozitivă include o serie de măsuri care încearcă să asigure
integrarea femeilor în muncă, Ġinând cont de faptul că acestea au o serie de
responsabilităĠi în cadrul familiei. Măsuri ce se pot adopta: organizarea de cursuri
speciale pentru femei, care să le introducă în noile tehnologii (atunci când femeile
prezintă deficienĠe în pregătirea profesională, dar nu din cauza lipsei de competenĠă,
ci din cauza lipsei de oportunităĠi), asigurarea unui program flexibil, posturi cu
program redus etc.
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b. Discriminarea pozitivă nu vizează egalitatea de úanse sau cea a
condiĠiilor, ci egalitatea rezultatelor. Aceasta prevede creúterea numărului
categoriilor subreprezentate într-o anumită specializare. Programele discriminării
pozitive îúi fixează obiectivul urmărit în două forme:
• prin scopuri: stabilirea compoziĠiei forĠei de muncă: de exemplu, ne
propunem ca în următorii 5 ani să încadrăm 30% din funcĠii cu cadre militare femei.
Scopul: în fiecare an de învăĠământ úcolarizăm procente egale (6%) sau diferite,
astfel încât, în 5 ani, să ajungem la procentul propus;
• prin cote: atunci când în cadrul selecĠiei candidaĠilor la instituĠiile de
învăĠământ militare prioritate au fetele (în detrimentul băieĠilor), până la atingerea
procentului propus.
c. Discriminarea inversă: preferarea femeilor în faĠa bărbaĠilor când
candidaĠii au aceeaúi pregătire.
În contextul actual, nu mai putem afirma despre sistemul militar că este
unul preponderent masculin. Se poate spune mai curând, că este unul în care bărbaĠii
trebuie să accepte tot mai mult femeile, să înveĠe să le respecte munca, să le
considere egalele lor.
În concluzie, odată cu creúterea úi dezvoltarea rapidă a nevoilor de
securitate naĠională úi internaĠională, armata nu îúi poate permite să întoarcă spatele
sau să irosească talentele niciunui segment din populaĠia civilă.
PrezenĠa unei femei într-un mediu în care, până nu demult, aveau acces
doar bărbaĠii, nu trebuie privită ca un dezavantaj ci, ca o necesitate pe care o resimt
toate armatele moderne, întrucât, aúa cum există profesii în care bărbaĠii au abilităĠi
specifice, la fel există domenii în armată în care femeile sunt mai potrivite.
BIBLIOGRAFIE
1) * * *colecĠia revistei Spirit militar modern, perioada 1994-2006;
2) * * *SecĠia de InvestigaĠii Sociologice, „Rolul profesional al cadrelor
militare femei în Armata României”, 2005;
3) * * *www.presamil.ro
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EVALUAREA PSIHOAPTITUDINALĂ A PERSONALULUI
ÎMBARCAT LA BORDUL NAVELOR
ÎN CADRUL SIMULATORULUI INTEGRAT
PENTRU CONDUCEREA NAVEI
Ciprian HANCIUC∗
Gherghina ALEXE∗∗
Maricica PLĂIAN∗∗∗
Rezumat: SelecĠia psihologică úi pregătirea profesională cu ajutorul Simulatorului
Integrat pentru Conducerea Navei (S.I.C.N.) sunt deosebit de eficiente datorită simulării
operării unei nave în întreaga sa complexitate. Antrenamentul simultan al specialiútilor din
comanda navei úi al ofiĠerilor de punte, permite îndeplinirea cerinĠelor de asigurare a unei
bune cooperări, în condiĠii similare celor de la bordul navei.
Abstract: Psychological selection and professional training on the simulator
integrated ship management (SICN) are particularly effective because the simulation operation
of a ship in all its complexity. Simultaneous training of the head specialists and deck officers is
to meet the requirements for ensuring smooth cooperation in conditions similar to those on
board.

I. PREZENTAREA SIMULATORULUI INTEGRAT
PENTRU CONDUCEREA NAVEI (S.I.C.N.)
Simulatorul Integrat pentru Conducerea Navei (S.I.C.N.) reprezintă cea
mai nouă evoluĠie în domeniul selecĠiei psihologice a personalului ce îúi va
desfăúura activitatea la bordul navelor din cadrul ForĠelor Navale, iar produsul este
destinat asigurării instruirii cursanĠilor din cadrul Academiei Navale ,,Mircea cel
Bătrân”, a comenzilor navelor úi unităĠilor de nave, gradual, pe diferite nivele de
cunoútinĠe úi diferite trepte ierarhice de comandă, având drept scop realizarea
următoarelor obiective:
• desfăúurarea procesului didactic din Academia Navală ,,Mircea cel
Bătrân”, pentru disciplinele specifice Catedrei „ùtiinĠe Nautice” úi Catedrei „Maúini
Navale” în transmiterea cunoútinĠelor de specialitate către cursanĠi;
• învăĠarea cursanĠilor prin simulare, a modului de operare a
echipamentelor úi sistemelor de navigaĠie, propulsie úi conducerea navei;
∗

Psiholog, U.M. 02150 Bucureúti, M.Ap.N.
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∗∗

∗∗∗

37

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

• formarea deprinderilor viitorilor ofiĠeri de Marină Militară úi Civilă, de
punte úi electromecanici, în executarea atribuĠiunilor de ofiĠer de cart;
• antrenarea echipelor de cart de punte úi maúină de la navele din
compunerea ForĠelor Navale, separat úi întrunit;
• evaluarea periodică (anual úi premergător executării misiunilor naĠionale
úi internaĠionale) a capacităĠilor membrilor echipelor de comandă de punte úi maúină
de la navele din compunerea ForĠelor Navale;
• antrenarea úi calificarea comenzilor navelor úi unităĠilor de nave militare
în manevra navelor în formaĠii de luptă úi pe timpul evoluĠiilor acestora;
• prestarea de servicii de pregătire úi verificare calificată, la cerere, pe
bază de contract, a competenĠelor personalului navigator din afara Ministerului
Apărării NaĠionale;
• obĠinerea informaĠiilor suplimentare despre nivelul comunicării,
potenĠialul adaptativ, capacitatea decizională úi capacitatea de relaĠionare, care pot
confirma/infirma informaĠiile obĠinute prin intermediul altor probe (în special
chestionarele de personalitate).
CapabilităĠile personalului navigant care pot fi estimate cu ajutorul
simulatorului integrat de conducere a navei sunt:
• capacitatea de planificare, conducere úi executare a unui plan de voiaj;
• abilităĠile de menĠinere în condiĠii de siguranĠă a cartului de navigaĠie;
• capacitatea de a acĠiona în cazul unor situaĠii de urgenĠă/pericol pe mare;
• deprinderi úi abilităĠi pentru manevra navei în diferite condiĠii de
navigaĠie;
• orientarea spaĠială úi proprioceptivă în determinarea cu precizie a
poziĠiei navei, a corecĠiilor compaselor (giro úi magnetic);
• simĠ organizatoric pentru acĠiunile úi operaĠiunile de căutare úi salvare pe
mare (SAR) úi reaprovizionare pe mare (RAS);
• capacitatea de ierarhizare úi aplicare a procedurilor de comandă de către
echipa de cart;
• asumarea realizării diferitelor tipuri de comunicaĠii conform procedurilor
GMDSS;
• comportamentul în diferite situaĠii standardizate sau de urgenĠă/pericol.
Solicitările faĠă de subiectul evaluării cu simulatorul integrat de conducere
a navei sunt complexe, multiple, se simulează activităĠile cu 11 punĠi de comandă
care, în funcĠie de modul de prezentare al echipamentelor de navigaĠie úi de modul
de vizualizare a zonei de navigaĠie au fost denumite astfel:
• Puntea principală, cu o deschidere de 2400;
• Puntea intermediară, cu o deschidere de 1200;
• 3 PunĠi secundare, cu deschidere de 900;
• 6 PunĠi virtuale, cu deschidere de 300.
Astfel, se pot simula elemente de navigaĠie úi manevră a navei în 16 zone
de navigaĠie, cum ar fi:
• strâmtori úi canale intens circulate (Bosfor, Dardanele, Gibraltar,
Malacca, Dover, Belt, Canalul Suez);
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• porturi majore la nivel mondial (New York, Europort, Osaka Bay, Rivel
Plate, Hong Kong);
• cele 4 porturi maritime româneúti (Mangalia, ConstanĠa, Midia, Sulina).
Simularea acoperă tipuri de manevre cu 20 de nave (5 nave militare úi
15 civile), reprezentând majoritatea tipurilor de nave pe care îúi vor desfăúura
activitatea viitorii absolvenĠi ai Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”, precum úi
domenii multiple ale navigaĠiei: maritimă, radar Plotting, hiperbolică úi radio,
electronică úi identificare GPS, costieră, manevra navei în diferite condiĠii meteo úi
zone cu risc (acostare, plecare din dane etc.), comunicare între nave úi uscat folosind
consola GMDSS, sisteme de comunicaĠii între punĠi (intercom, telefon cu baterie,
comunicaĠii generale), semnalizare úi comunicaĠii cu pavilioane saulă, codul Morse
sonor úi luminos.
Principalul element care conferă acestui complex de simulare unicitate în
România constă în posibilitatea de a lucra în mod combinat (Joint Operation) cu cele
două module pentru 3 tipuri reprezentative de nave: navă Ro-Ro de 5000 tdw (figura
1), navă LCC (Large Crude Oil Carrier) de 65000 tdw (figura 2 )úi fregată din clasa
ANZAC (figura 3).

Figura 1

Figura 2
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Figura 3
Aceste facilităĠi fac posibilă simularea operării unei nave în întreaga sa
complexitate, pentru toate cele trei tipuri de nave úi instalaĠii de propulsie, respectiv
măsurarea însuúirilor, abilităĠilor, aptitudinilor úi atitudinilor personalului navigant
în situaĠia de lucru úi de luptă.
Antrenamentul simultan al specialiútilor electromecanici úi al ofiĠerilor de
punte, permite îndeplinirea următoarelor cerinĠe:
• asigurarea unei bune cooperări între cele două echipe de specialiúti, în
condiĠii similare la bordul navei;
• familiarizarea cu complexitatea úi interacĠiunile tuturor sistemelor de la
bordul navei;
• antrenamentul pentru situaĠii de urgenĠă (incendii, găuri de apă);
• familiarizarea completă cu echipamentele de la bordul navelor, avânduse în vedere gradul ridicat de automatizare al tuturor instalaĠiilor de la bordul navei.
În aceeaúi măsură se pot efectua antrenamente pentru situaĠii speciale,
necesare în cadrul cursurilor de Bridge Team Management úi în situaĠii de necesitate
úi urgenĠă, cum ar fi:
• manevra navei în condiĠii arctice;
• antrenamente pentru căutare úi salvare pe mare (SAR), în conformitate
cu procedurile internaĠionale aflate în vigoare;
• antrenamente cu formaĠii de nave, în conformitate cu standardele NATO
de interoperabilitate.
Unul dintre elementele de noutate al acestei noi generaĠii de simulatoare
constă în atenĠia deosebită acordată atât modelării matematice a comportării navei
pe mare, a condiĠiilor meteo, dar úi în ceea ce priveúte simularea úi modelarea
operaĠiilor efectuate cu ajutorul radarelor asigurate, concomitent cu măsurarea
elementelor comportamentale úi reactivităĠii personalului în situaĠii specifice.
Modulul pentru simularea Compartimentului de Maúini (ERS 5000) a fost
conceput úi dezvoltat pentru a se realiza cerinĠele de pregătire úi antrenare ale
studenĠilor cu specializarea electromecanică úi electromecanică navală, a ofiĠerilor
de cart din compartimentul maúini, a ofiĠerilor mecanici secunzi úi a ofiĠerilor
mecanici, instruirea acestora realizându-se la standarde înalte profesionale, în
condiĠii reale de lucru în camera maúini, atât la nivel operaĠional, cât úi la nivel
managerial.
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II. TESTARE PSIHOTEHNICĂ ÎN CADRUL S.I.C.N.
Răul de mare reprezintă starea provocată de expunerea bruscă a
organismului, la mediul marin care este în general ostil omului. Miúcările navei se
transmit organismului úi sunt receptate de sistemul nervos úi organul de echilibru din
urechea internă, declanúând reflexe nervoase spre inimă, plămâni úi, în special,
aparatul digestiv. La această stare de disconfort contribuie úi alĠi factori: miúcările
corpului úi ale ochilor, teama de apă, zgomot úi vibraĠii produse de motoare, aer
închis, mirosuri neplăcute úi factorul de solicitare psihică (vederea altor persoane
suferind de rău de mare).
Metoda de evaluare este observaĠia directă, de către psiholog, dar úi
completarea de către participanĠi, la ieúirea din simulator, în sălile de debriefing, a
unui inventar al indicatorilor, care urmăreúte manifestările specifice răului de mare:
1. Manifestări psihosomatice
• tulburări digestive (greĠuri, senzaĠii de vărsături, foame exagerată);
• tulburări vasomotorii (paliditate, eritem);
• tulburări neurovegetative (dureri de cap, ameĠeli, senzaĠie de „nod în gât”).
2. Manifestări psihoemoĠionale – angoasă, stări de anxietate, atac de
panică, labilitate emoĠională, lipsa stăpânirii de sine úi a echilibrului emoĠional,
neliniúte.
3. Manifestări neuropsihice – stare confuzională, somnolenĠă, nervozitate, stări
de agitaĠie psihomotorie, lipsa concentrării.
4. Manifestări psihomotrice – organizarea úi promptitudinea miúcărilor,
adaptare la stimuli noi, coordonare motric vizuală, senzaĠie de rău de miúcare
(paloare, transpiraĠie rece, stare de disconfort general, greaĠă, vomă).
Rezultatele obĠinute până în prezent ne îndreptăĠesc să sperăm că această
evoluĠie în planul dotării psihotehnice poate aduce o contribuĠie semnificativă la
calitatea procesului de selecĠie.
Un astfel de sistem permite abordarea unor teme de cercetare
interdisciplinare (studiul oboselii, capacitatea de adaptare la stres etc.), studiul
deprinderilor operatorilor cu procedurile standard de operare de la bordul navei,
testarea reacĠiilor membrilor echipajului úi răspunsul acestora la diferite cerinĠe.
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MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE
ALE MILITARILOR PARTICIPANğI LA MISIUNI
ÎN AFARA TERITORIULUI STATULUI ROMÂN
Corina ICĂ-MACICAù∗
Vasile MARINEANU∗∗

Rezumat: Necesitatea acestui articol, vine din lipsa cercetării în domeniul
predicĠiilor financiare, a erorilor psihologice ce însoĠesc aceste predicĠii, mai ales în cazul
participanĠilor la misiuni în teatrele de operaĠii, unde creúterea rapidă a venitului, urmată de
lipsa planificării acestuia conduce la decizii cu implicaĠii pe termen lung. Lucrarea de faĠă
contribuie la conturarea unei imagini conforme cu stadiul actual al cunoaúterii, iar prin
argumentele pe care le aduce contribuie la creúterea nivelului de conútientizare a propriilor
tendinĠe de pierdere a controlului în comportamentul de consum. Elementul cheie al acestui
demers constă în a încuraja participanĠii să arunce o privire asupra situaĠiei financiare proprii
úi să dezvolte un plan care să menĠină starea de bine-financiar pe parcursul misiunii.
Obiectivul acestui demers este unul dublu. Pe de-o parte se urmăreúte realizarea unui sistem
teoretic úi coerent de predicĠie a comportamentului compulsiv de cumpărare, iar pe de altă
parte se urmăreúte oferirea unor unelte pentru dezvoltarea unei strategii financiare care să
ajute militarii români, în timp ce îúi servesc patria. Ne aúteptăm ca rezultatele implementării
unui astfel de program să reducă semnificativ cheltuielile nejustificate úi sentimentul regretului
post-misiune.
Abstract: This article comes from the lack of research in the field of financial
predictions, in particular of the psychological errors accompanying those predictions and with
particular importance for military missions where the rapid growth of the income, without it's
adequate planning, can lead to wrong decisions with long term implications. This paper, aims
to contour an image in accordance with actual scientific knowledge and it brings arguments
that help to raise awareness over one's lost of control over consuming behavior. The key
element of this initiative is to encourage participants to take a look at their current financial
situation and develop a plan to maintain the financial well-being, during the deployment. This
initiative has two main purposes. First, we aim to project a theoretical and coherent system in
order to predict compulsive buying. Our second goal is to provide tools for developing a
financial strategy that helps Romanian Army personnel, while serving their country. It is
expected that the results of implementing such a program, to significantly reduce unnecessary
expenses and post-deployment feeling of regret.
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I. INTRODUCERE
Necesitatea acestui demers rezultă din lipsa cercetării în domeniul
predicĠiilor financiare, în special al erorilor psihologice ce însoĠesc aceste predicĠii,
mai cu seamă pe timpul misiunilor în afara teritoriului statului român, unde creúterea
rapidă a venitului, urmată de lipsa planificării acestuia conduce la decizii cu
implicaĠii pe termen lung.1 ViaĠa într-o unitate cu tradiĠie în misiuni externe
înseamnă o viaĠă dinamică, încărcată de responsabilităĠi úi deplasări frecvente, iar
învăĠarea managementului sănătos al banilor, îi ajută pe militari să facă faĠă mai bine
incertitudinii de zi cu zi. Pericolul cel mai mare, în cazul comportamentului de
consum, apare atunci când acesta devine adictiv. În cazul dependenĠelor, chiar dacă
nu pot controla fenomenul, oamenii sunt conútienĠi de momentul în care apare
nevoia nestăpânită, precum úi de o parte din cauzele ce o declanúează.2 De aceea,
consecinĠele sunt apariĠia sentimentului de vinovăĠie, a negării úi a raĠionalizării. Din
acest motiv, pentru a preveni apariĠia unor astfel de situaĠii, este nevoie de
conceperea unui plan de creútere a auto-controlului la nivelul comportamentului de
consum.
Literatura de specialitate din alte domenii arată că, predicĠiile cu privire la
propriile cheltuieli, tind să fie lipsite de acurateĠe, iar in cele mai multe cazuri hiperoptimiste.3 Lipsa planificării bugetului este un factor cunoscut al exagerării, atunci
când vine vorba de achiziĠionarea produselor. Majoritatea consumatorilor cheltuiesc
de două ori mai mulĠi bani într-un magazin de tip hipermarket, din cauza lipsei
planificării úi a centrării pe oferte. Sistemul de judecată al clientului este acela că în
loc să plătească 10 lei pentru un produs, a plătit doar 6 lei úi a câútigat 4 lei. În
realitate, el a cheltuit 6 lei din propriul buget4.
Acest mod de gândire este planificat úi susĠinut de magazine, evidenĠiind
cât anume câútigă clienĠii úi nu cât cheltuiesc. În bazele militare din Afganistan úi
Irak funcĠionează foarte bine magazinele de tip PX (Post Exchange), care oferă
reduceri substanĠiale pentru militarii americani, discount-uri de care beneficiază úi
militarii români. În ciuda soldei primite pe timpul misiunii úi a avantajelor scutirii de
taxe la produsele oferite, familiile militarilor ar putea în continuare să se confrunte
cu dificultăĠi financiare, cu costuri ridicate de întreĠinere a copiilor úi a casei.
Conútientizarea aspectelor financiare pe timpul misiunilor úi dezvoltarea unui plan
de management al resurselor (incluzând planificarea bugetului, a economiilor úi
managementul datoriilor) pot reduce semnificativ nivelul de anxietate asociat cu
perioada pre/post-dislocare.
Literatura recentă din domeniul economic pune accent pe perspectiva
comportamentală asupra auto-controlului, ca o modalitate de a înĠelege úi corecta
greúelile comportamentului consumatorului: cheltuieli prea mari, economii prea
puĠine, cumpărături cu ajutorul creditelor. Argumentele pe care le găsim în toate

1

Peetz & Buehler, Is There a Budget Fallacy? The Role of Savings Goals in the Prediction of Personal Spending
Elster, Strong feelings: Emotion, addiction and human behavior
Dunning, Kruglanski, Arie, Higgins, & Tory, Prediction: The inside view, Social Psychology
4
Quain, No One Ever Made Money by Discouraging Their Customers from Spending It!
2
3
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aceste lucrări contribuie la creúterea nivelului de conútientizare asupra propriilor
tendinĠe de pierdere a controlului în comportamentul de consum.5
Pe de altă parte, comportamentul de consum este dictat de o colecĠie de
reguli úi practici, mai degrabă decât de un patern fluent. Aceste reguli úi practici nu
sunt rigide sau universale, ci pot varia in funcĠie de context úi se pot modifica de-a
lungul timpului6. De aceea, în susĠinerea demersului aplicativ, devine necesară
conturarea unei imagini holistice asupra acestui fenomen.
II. ANALIZA SISTEMATICĂ A LITERATURII DE SPECIALITATE
ÎN DOMENIU
Am identificat, în bazele de date utilizate (Elsevier Science Direct,
ProQuest Central, Sage úi Google Scholar), 75 de articole útiinĠifice pe problematica
cercetată. Pentru identificarea acestora am utilizat următoarele cuvinte cheie:
,compulsive buying, impulsive buying, consumer behavior, strategies, program, selfcontrol, financial manangement, procesul încheindu-se atunci când titlul articolelor
nu mai conĠinea sintagma iniĠial lansată. Căutarea articolelor s-a desfăúurat în două
perioade de timp, prima în octombrie-noiembrie 2014, iar ce-a de-a doua pe
parcursul unei săptămâni din luna octombrie 2015. Principala sursă de selectare a
articolelor a fost Journal of Economic Psychology.
Criteriul de incluziune a fost identificarea în titlu sau în abstractul articolelor
a unor informaĠii relevante sau a unor încercări de implementare a proiectelor de
management financiar. În urma analizei titlului úi a abstractului, au rămas în analiză 32
de articole. În următorul pas, am analizat conĠinuturile articolelor úi am eliminat acele
articole care tratează variabila criteriu în relaĠie cu alte variabile îndepărtate
domeniului de interes, precum úi acele articole care nu surprind demersuri suficient de
clare sau de coerente de reducere a dimensiunilor comportamentului vizat. În urma
acestei etape, au fost considerate ca fiind relevante 15 articole útiinĠifice, dovezile
aduse de acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos.
Dovezi în analiza úi abordarea
cumpăratului iraĠional
Argumente de ordin teoretic în predicĠia comportamentului compulsiv de
cumpărare
Abordează comportamentul de cumpărare
compulsivă sub influenĠa a doi predictori:
problemele
de
auto-control
úi
lipsa
Gathergood, 2012
cunoútinĠelor în managementul finanĠelor.
Ambii predictori sunt relaĠionaĠi pozitiv cu
variabila criteriu.
Comportamentul de cumpărare impulsivă este
relaĠionat pozitiv cu strategiile de coping
Yi úi Baumgartner, 2011
(evitant sau centrat pe problemă) úi conduce, în
funcĠie de acestea, la sentimente de vinovăĠie
sau de ruúine.
Sursa bibliografică

5
6

Starr, Saving, Spending and Self-Control: Cognition versus Consumer Culture
Laibson & List, BEHAVIORAL ECONOMICS IN THE CLASSROOM Principles of (Behavioral) Economics
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Sursa bibliografică

Pham et al., 2012

Zaleskiewics et al., 2013

Dovezi în analiza úi abordarea
cumpăratului iraĠional
Argumentează rolul atitudinilor faĠă de
economii úi al comportamentelor de
management al resurselor în reducerea
cumpăratului compulsiv.
Conútientizarea posibilităĠii de a muri sau
anxietatea în legătură cu propria moarte sunt
considerate de către autori ca fiind predictori
relaĠionaĠi pozitiv cu comportamentul de
economisire.

Fisher úi Montator, 2010

Abordează cinci predictori relaĠionaĠi pozitiv
cu comportamentul de economisire: situaĠiile
de urgenĠă, achiziĠiile majore, momentul din
carieră/apropierea pensionării, educaĠia
copiilor/nepoĠilor úi nevoile familiei.

Donnely et al., 2013

Analizează rolul stării emoĠionale iniĠiale în
apariĠia comportamentului de cumpărare
compulsivă. Managementul deficitar al
finanĠelor este relaĠionat pozitiv cu criteriul,
precum úi cu motivaĠia de schimbare a stării
emoĠionale iniĠiale.

Starr, 2004

Aduce în prim plan problemele de auto-control
în explicarea comportamentului de
cheltuire/economisire a banilor.

Shafir úi Thaler, 2006

Încearcă obĠinerea unei imagini holiste asupra
comportamentului flexibil al oamenilor de
evaluare a valorii

Guven, 2012

Principalul predictor al comportamentului de
economisire este starea de bine/fericirea. De
asemenea aduce argumente potrivit cărora,
oamenii mai fericiĠi sunt mai atenĠi la
planificarea financiară pe termen lung.

Lepori, 2015

Starea emoĠională curentă este analizată ca
principal predictor al deciziilor financiare în
condiĠii de risc.

Gambetti úi Giusberti, 2012

SusĠin experimental rolul anxietăĠii în
diminuarea comportamentului de cumpărare úi
rolul furiei în creúterea acestuia. Autorii alătură
analizei úi nivelul de experienĠă în domeniul
economiei/finanĠelor ca predictor al
comportamentului de economisire.
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Dovezi în analiza úi abordarea
cumpăratului iraĠional
Argumente de ordin practic în managementul comportamentului compulsiv
de cumpărare
SusĠine introducerea în practica
managementului financiar, a unor sarcini
Koehler et al., 2015
accesibile de realizare a economiilor.
Aduce dovezi în susĠinerea rolului autocontrolului úi auto-reglării în reducerea
Oaten úi Cheng, 2007
comportamentului de cumpărat compulsiv úi
introduce un program de automonitorizare a
comportamentului de cumpărare compulsivă.
Aduce argumente în motivarea oamenilor să
Bryan, 2011
economisească bani pentru scopuri pe termen
lung (viaĠa post-pensionare).
Analizează rolul încercărilor de auto-control în
diminuarea comportamentului de cumpărare
Horvath et al., 2015
compulsivă úi lansează strategii accesibile de
creútere a auto-controlului cu scopul reducerii
comportamentului dezadaptativ.
Sursa bibliografică

În urma analizei literaturii de specialitate, s-au identificat două mari
direcĠii de abordare a comportamentului compulsiv de cumpărare.
Prima direcĠie este fundamental teoretică úi vizează identificarea
predictorilor relevanĠi în creúterea sau reducerea comportamentului de cumpărare
iraĠională. Pentru a creúte cantitatea de informaĠie utilă úi pentru a verifica nivelul de
congruenĠă în cadrul literaturii, am luat în considerare ca variabilă criteriu úi
comportamentul de economisire a banilor (reversul variabilei vizate). În acest sens,
am urmărit predictorii ce sunt relaĠionaĠi úi cu această variabilă, úi măsura în care
predictorii descriu relaĠii opuse cu cele două variabile antagonice.
Cea de-a doua direcĠie, surprinsă în cadrul articolelor, vine în susĠinerea
rolului dublu al demersului nostru úi vizează implementarea unor strategii/programe
de reducere a comportamentului iraĠional sau de creútere a auto-controlului în
vederea încurajării comportamentului de economisire. Se remarcă, la nivelul
abordării practice, o orientare preponderentă spre tehnicile terapiei cognitivcomportamentale úi spre simplificarea metodelor úi a tehnicilor, în vederea creúterii
gradului de aplicabilitate, precum úi a extinderii loturilor de aplicare. Acest lucru
vine în susĠinerea celei de-a doua secĠiuni a acestui articol, deoarece scopul nostru
final îl constituie implementarea unui program de intervenĠie pentru conútientizarea
comportamentului de consum la militarii români.
Ambele arii de analiză a variabilei vizate prezintă un nivel ridicat de
congruenĠă úi permit conturarea unor imagini clare cu privire la modalităĠile de
abordare ale acestui domeniu.
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III. MODEL DE ANALIZĂ HOLISTICĂ A COMPORTAMENTULUI
COMPULSIV DE CUMPĂRARE
În urma analizei sistematice a literaturii de specialitate, considerăm că
există suficiente argumente pentru lansarea unui model integrativ al relaĠiilor pe care
comportamentul compulsiv de cumpărare le stabileúte cu celelalte variabile. Acest
model a fost conceput în raport cu scopul înĠelegerii unitare a domeniului úi
evidenĠierii gradului de congruenĠă din literatura analizată. În acest sens, pornind de
la relaĠiile specifice ale predictorilor identificaĠi cu variabila vizată, dar úi a altor
predictori ai comportamentului de economisire (variabilă opusă variabilei vizate),
ne-am permis introducerea în model úi a noilor predictori (schimbând sensul
relaĠiei). ğinând cont de caracterul teoretic al acestui articol, modelul a inclus un
număr mai mare de predictori decât o impune practica cercetării, ceea ce ridică
riscul imposibilităĠii testării lui empirice. Cu toate acestea, vom păstra designul
modelului în forma rezultată din analiza documentelor, limitele úi dificultăĠile
urmând a fi evidenĠiate în practica de cercetare ulterioară.
Autocontrol

CunoútinĠe în
domeniul financiar

Atutidinea pozitivă
faĠă de economii

Coping
evitativ

-

Managementul
finanĠelor

+/Ruúine

+/Comportamentul
compulsiv de
cumpărare

-

+/-

Starea de
bine/fericirea

Frica/Anxietatea

+
Furia
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Modelul propus se bazează pe relaĠiile semnificative evidenĠiate pe
populaĠii diverse, în culturi úi contexte diferite, iar testarea úi implementarea lui pe
populaĠia militară românească poate aduce plus valoare nivelului actual al
cunoaúterii. Grupul Ġintă este reprezentat de personalul structurilor militare care au
desfăúurat sau urmează să desfăúoare misiuni în afara teritoriului statului român, iar
o caracteristică a acestuia o constituie faptul că, deúi mulĠi dintre militari au
participat anterior la cel puĠin o misiune, se confruntă încă cu dificultăĠi sau anxietăĠi
financiare.
IV. PROGRAM DE INTERVENğIE PENTRU
COMPORTAMENTULUI COMPULSIV DE CUMPĂRARE

REDUCEREA

Deoarece militarii se pot confrunta cu multe alte probleme pe care trebuie
să le rezolve, nu se gândesc la situaĠia lor financiară în mod explicit úi în timp util
pentru a diminua eventualele disfuncĠionalităĠi. Este important de útiut faptul că
mulĠi dintre ei nu cunosc baza managementului financiar. Elementul cheie al acestui
demers este de a încuraja militarii să arunce o privire asupra situaĠiei lor financiare úi
să dezvolte un plan care să menĠină starea de bine-financiar pe parcursul misiunilor.
Obiectivul acestui program este acela de a oferi instrumente utile pentru dezvoltarea
unei strategii financiare care să îi ajute în timp ce îúi servesc patria úi include
următoarele etape:
1) Etapa de auto-evaluare a imaginii financiare curente: se pot folosi
întrebări ajutătoare precum ,,Ai un buget calculat?”, ,,Eúti atent la cât cheltui?”, ,,Ai
un fond de rezervă?” sau chestionare de evaluare a propriilor finanĠe.
2) PsihoeducaĠie pe tema comportamentului raĠional de cheltuire: vizează
explicarea faptului că dislocarea în teatrul de operaĠii poate afecta nivelul de
cheltuieli úi de resurse; în plus, evenimentele neaúteptate de acasă (de exemplu,
stricarea maúinii sau alte cheltuieli neprevăzute ocazionate de îmbolnăvirea unui
membru al familiei) pot afecta acest flux, de aceea un plan de cheltuieli poate Ġine
lucrurile sub control.
3) PsihoeducaĠie pe tema comportamentelor iraĠionale de cheltuire:
explicarea faptului că, prin conútientizarea comportamentului de cheltuire, se face
primul pas în corectarea obiceiurilor nesănătoase úi reducerea stresului; reamintirea
faptului că managementul banilor este un set de decizii úi că niciodată nu există
suficienĠi bani pentru tot ceea ce ne dorim; conútientizarea faptului că existenĠa unui
plan de urgenĠă are menirea de a asigura nevoile vitale.
4) Demararea procesului de monitorizare a comportamentului de consum:
se poate planifica un buget lunar de cheltuieli úi se pot înregistra toate momentele în
care acel buget a fost depăúit; se recomandă notarea cauzelor ce au dus la depăúirea
acestuia precum úi înregistrarea progresului de la o lună la alta.
5) Crearea unui fond de rezervă, luând în considerare că:
• pentru personalul militar activ, plata facturilor úi acoperirea nevoilor
familiei reprezintă principalele griji financiare;
• planificarea unei rezerve este o modalitate de a fi pregătit pentru
cheltuielile neprevăzute, proprii sau ale familiei, ce apar pe timpul dislocării în
teatrul de operaĠii;
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• militarii nu trebuie stresaĠi cu economii drastice; este suficient un număr
mic de economii zilnice, însă trebuie începute cât mai devreme;
• aceste rezerve trebuie revizuite o data la 3 - 6 luni, deoarece cheltuielile
se pot schimba în timp.
V. CONCLUZII
Deoarece literatura de specialitate din domeniul comportamentului
iraĠional de cheltuire este destul de săracă, iar în context militar acest aspect este
neglijat de comunitatea útiinĠifică, nu există suficiente dovezi pentru a permite
tragerea unor concluzii semnificative cu privire la acest aspect. Demersurile
prezentului articol au avut ca scop principal extragerea unei imagini coerente asupra
nivelului actual de cunoaútere. De asemenea, analiza sistematică a articolelor
útiinĠifice identificate ne-a permis conturarea a două direcĠii principale de abordare a
fenomenului.
Primul rezultat al acestei analize vizează fundamentarea teoretică úi
implică o serie de predictori cu rol explicativ asupra cumpăratului compulsiv, dar ia
în calcul úi două posibile consecinĠe ale acestuia. Prin natura sa, úi prin scopul
fundamental de îmbunătăĠire a stilului de viaĠă al militarilor, acest model se poate
înscrie în paradigma psihologiei pozitive.
Cel de-al doilea rezultat al analizei nivelului actual al cunoaúterii a permis
lansarea, sub forma unui program în cinci paúi, a unui demers de reducere a
comportamentului de cheltuire iraĠională. Programul propus are la bază principiile
terapiei cognitiv-comportamentale, precum úi principiul ergonomiei.
VI. LIMITE
Fiind un demers pur teoretic, în momentul de faĠă el contribuie doar la
conturarea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului de cumpărare compulsivă,
fără să poată confirma valoarea reală a acĠiunilor concrete propuse pentru
diminuarea efectelor acestui fenomen. Lipsa datelor empirice împinge acest demers
în sfera explorării empirice, concluziile prezentului articol putând fi considerate
puncte de plecare în studiile riguroase de testare, atât a modelului teoretic predictiv,
cât úi a programului de intervenĠie propriu-zisă.
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IMPLICAğIILE FACTORILOR DE PERSONALITATE
ÎN CONDUCEREA MICROSTRUCTURILOR MILITARE
Cristian ILIE∗

Rezumat: Structurile militare sunt chemate să servească într-o gamă largă de
misiuni, care sunt complexe úi schimbătoare, iar provocările din mediul operaĠíonal, pentru
liderii acestora, sunt deosebite în acest mediu operaĠional. În acest context, înĠelegerea gamei
de factori care contribuie la conducerea eficientă a microstructurilor militare este mai
importantă decât oricând. Prin această cercetare explorativă se doreúte identificarea
trăsăturilor de personalitate ce duc la performanĠe în conducerea microstructurilor militare.
Acestea sunt evaluate cu un chestionar destinat măsurării factorilor care constituie
dimensiunile modelului alternativ úi care acordă importanĠă aspectelor psihobiologice.
Abstract: Our forces are called to serve in a wide range of missions that are
complex and changeable and challenges for military microstructures leaders, they are special
in this operational environment. In this context, understanding the range of factors that
contribute to efficient management of military microstructures is more important than ever.
With this explorative research is intended to identify personality traits that lead to
performance microstructures in the military leadership. They are assessed with a questionnaire
for measuring factors that constitute alternative model size and attaches importance
psychobiological aspects.

I. INTRODUCERE
Probabil că domeniul competenĠelor de leadership este cel mai studiat
subiect din útiinĠa managementului (Hogan, Kaiser, 2005). În ultima perioadă,
cercetătorii care au încercat să abordeze empiric problema conducerii, au avut
tendinĠa să se concentreze pe studierea procesării informaĠiilor úi a diferitelor
abilităĠi mentale, în timp ce factorii de personalitate au fost studiaĠi mult mai puĠin.
De asemenea, este corect să spunem că există un acord redus cu privire la
exact ceea ce este conducerea. Cum ar trebui să fie definită conducerea?
Yukl (1991) oferă o privire de ansamblu excelentă a definiĠiilor, teoriilor úi
direcĠiilor de cercetare în domeniul conducerii. Similar cu Yukl, considerăm că liderii
asigură conducerea, influenĠează alegerea obiectivelor úi strategiilor, organizarea
sarcinilor úi activităĠilor, dezvoltarea abilităĠilor, angajându-se în motivarea
subordonaĠilor prin influenĠarea modului în care evenimentele sunt interpretate.
Robert Sternberg a prezentat o teorie, concentrându-se direct pe rolul
,,informaĠiilor practice” úi pe cunoaúterea bazată pe experienĠă (cunoaútere tacită),
relevând importanĠa acestora pentru succesul liderului (Snook úi Sternberg, 2003).
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Anterior, Stephen Zaccaro úi colegii săi au prezentat un model similar, prin
care au demonstrat importanĠa cunoaúterii bazată pe experienĠă pentru flexibilitatea
úi eficienĠa liderului într-o serie de situaĠii (Zaccaro, 2004). În conformitate cu
această abordare, nivelurile crescute de informaĠii practice úi cunoútinĠele tacite vor
fi de valoare pentru lideri în toate situaĠiile cu care se pot confrunta.
Alte studii despre conducere, au subliniat rolul semnificativ al abilităĠilor
cognitive úi al abilităĠilor de rezolvare a problemelor, care ar putea distinge cu
acurateĠe liderii eficienĠi de liderii ineficienĠi (Mumford, Zaccaro, Harding,
Fleishman, úi Palmon Reiter, 1993; Phillips úi Hunt, 1992; Mumford, Zaccaro,
Harding, Jacobs, úi Fleishman, 2000).
În parte, acest accent pe variabile cognitive vine ca urmare a accepĠiunii că
trăsăturile de personalitate nu par a prezice foarte bine conducerea, cel puĠin
independent de alte variabile (Hollander úi Julian, 1969; Stodgill, 1948; House,
1988). Dar interesul în studiul trăsăturilor de personalitate, altele decât abilităĠile
cognitive, a persistat (Bass, 1998; Burns, 1978; Howell, 1992). Acest lucru poate fi
în parte datorat faptului că abilităĠile cognitive, deúi sunt importante, lasă multe
aspecte inexplicabile despre conducerea eficace.
Unii cercetători sugerează că a fost abandonată prea timpuriu abordarea
influenĠei trăsăturilor de personalitate asupra conducerii, observând că factorii
metodologici au influenĠat negativ primele rezultate úi concluzii. Probabil cea mai
influentă perspectivă teoretică este cea a leadership - ului transformaĠional, dezvoltat
pentru prima oară de Burns úi elaborată de Bass úi Avolio (1989).
Leadership-ul transformaĠional este strâns legat de conceptul de leadership
carismatic. Unul dintre oamenii de útiinĠă care au abordat printre primii tema
liderului carismatic a fost Max Weber, care a descris-o ca pe o formă de autoritate
socială bazată pe calităĠile excepĠionale, spre deosebire de autoritate raĠional-legală
sau de autoritatea bazată pe tradiĠie.
Modelul elaborat de Bass postulează practic două tipuri de stiluri de
leadership: transformaĠional úi tranzacĠional. Liderul tranzacĠional operează, în
principal, pe bază de schimb sau tranzacĠii, recompensează subordonaĠii pentru
comportamente dorite úi, uneori, îi pedepseúte pentru cele nedorite.
În schimb, liderul transformaĠional caută să fortifice úi să inspire
subordonaĠii, oferind o viziune interesantă a viitorului în timp ce comunică, de
asemenea, îngrijorare úi sprijin personal.
Una dintre evoluĠiile majore în psihologia personalităĠii din ultimii ani,
este consensul în creútere cu privire la aúa-numitul model ,,Big Five”, al
personalităĠii normale. Progresele înregistrate în conceptualizarea úi măsurarea
personalităĠii normale a contribuit de asemenea la interesul reînnoit în aplicarea
chestionarelor de personalitate în cercetarea conducerii. Conceptual, trăsăturile de
personalitate sunt consistente cu stilurile de gândire, simĠire úi ne putem aútepta să
afecteze multe aspecte ale comportamentului, inclusiv cele de conducere.
Trăsăturile de personalitate de bază ale individului pot influenĠa modul în
care obiectivele úi planurile sunt urmărite, eficienĠa modului în care sunt formulate,
conútiinciozitatea úi modul în care acestea sunt respectate.
Modelul în cinci factori reprezintă cu siguranĠă un avans útiinĠific
important în studiul personalităĠii, însă nu trebuie să fie privit ca descrierea totală a
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personalităĠii normale. Aúa cum a susĠinut Jack Block (1995), pot exista trăsături
care nu sunt pe deplin reprezentate de paradigma ,,Big Five”, úi care au o influenĠă
considerabilă asupra comportamentului în diverse domenii, inclusiv al conducerii.
AsociaĠii semnificative au fost găsite, de asemenea, între competenĠele de
conducere úi trăsăturile de personalitate, care nu par complet cuprinse de modelul în
cinci-factori úi care au fost evaluate cu Chestionarul de personalitate Hogan,
Inventarul de Personalitate California, úi Myers-Briggs Type Indicator.
În acest moment studiile despre personalitate úi performanĠa liderilor
microstructurilor militare nu ar trebui să fie, probabil în mod nejustificat, restrânse la
model ,,Big Five”, úi ar trebui să ia în considerare úi alte dimensiuni.
Spre deosebire de Modelul „Big Five”, Modelul alternativ cu cinci factori
(AFFM) măsoară concepte care au o bază biologic-evoluĠionistă úi permit
compararea comportamentelor, precum Agresivitatea (în loc de Amabilitate) sau
Căutarea impulsivă de senzaĠii (în loc de Conútiinciozitate).
Încercând să identifice dimensiunile acestui model, M. Zuckerman s-a
oprit iniĠial asupra a nouă factori: sociabilitate, neuroticism, anxietate, ostilitate,
socializare, căutarea de senzaĠii, impulsivitate, activitate úi dezirabilitate socială.
O serie de cercetări, pe care le-a realizat ulterior, utilizând sute de subiecĠi,
cu ajutorul unor scale care măsurau aceúti factori, au condus doar la cinci
dimensiuni, pe care le-a denumit: Căutare impulsivă de senzaĠii, Sociabilitate,
Neuroticism-anxietate, Agresivitate-ostilitate úi Activitate. Acestea constituie
dimensiunile Modelului alternativ cu cinci factori. Ele sunt evaluate de scalele
chestionarului ZKPQ (Opre, D., Kiss, F., Opre, A., 2004).
II. METODOLOGIA CERCETĂRII
Prin această cercetare explorativă se doreúte identificarea predictorilor care
influenĠează performanĠa în conducerea microstructurilor militare.
1. Obiectivele practic-aplicative ale lucrării vizează:
1.1. studierea implicaĠiilor factorilor de personalitate în adoptarea unui
comportament optim în conducerea microstructurilor militare;
1.2. identificarea instrumentelor necesare investigării leadershipului
microstructurilor militare.
2. SubiecĠii cercetării
ParticipanĠii la cercetare sunt 40 de subiecĠi care ocupă funcĠii de
conducere (pluton, grupă) într-o organizaĠie studiată. Vârsta subiecĠilor variază între
20 úi 32 de ani având o medie de 27 ani. În funcĠie de experienĠă avem următoarea
distribuĠie: 46% 1 misiune, iar 54% 2 misiuni. Lotul este omogen din punct de
vedere al genului (sunt toĠi de genul masculin).
3. Instrumente
3.1. Constructele măsurate de chestionarul ZKPQ
Scala Căutarea impulsivă de senzaĠii conĠine două grupări de itemi, care
măsoară două constructe:
• constructul Impulsivitate se referă la lipsa unei planificări úi la tendinĠa
de a acĠiona rapid, din impuls, fără a reflecta în prealabil.
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• constructul Căutare de senzaĠii care descrie nevoia generală de excitare
úi agitaĠie, preferinĠa pentru situaĠii neprevăzute úi prieteni cu comportament
impredictibil, precum úi nevoia de schimbare úi noutate.
Scala Neuroticism - anxietate reuneúte itemi care se referă la supărări,
tensiuni emoĠionale, îngrijorări, dificultatea de a lua decizii, lipsa încrederii în sine úi
la sensibilitatea la critici.
Scala Agresivitate - ostilitate măsoară două constructe:
• itemii care evaluează Agresivitatea descriu predispoziĠia către
exprimarea agresivităĠii, mai ales sub formă verbală.
• itemii care măsoară Ostilitatea se referă la impoliteĠe, comportament
antisocial, răzbunare úi duúmănie, la un temperament vulcanic úi la nerăbdarea
manifestată în relaĠiile interpersonale.
Scala Sociabilitate conĠine două grupări de itemi:
• prima grupare măsoară constructul AtracĠia faĠă de petreceri úi prieteni.
Itemii se referă la plăcerea subiectului de a lua parte la petreceri mari, de a
interacĠiona cu alĠii úi de a avea mulĠi prieteni.
• a doua grupare de itemi evaluează constructul IntoleranĠa la izolarea
socială. În cazul persoanelor introvertite, măsoară preferinĠa pentru activităĠi
solitare, iar în cazul persoanelor extravertite, intoleranĠa la izolare socială.
Scala Activitate evaluează două constructe:
• primul este Nevoia de activitate. El este măsurat prin itemi referitori la
nevoia de a fi mereu în activitate, la nerăbdarea úi neliniútea resimĠite atunci când nu
este nimic de făcut.
• al doilea construct, Nevoia de a depune efort, exprimă preferinĠa pentru
o muncă provocatoare úi dificilă úi consumarea unei mari cantităĠi de energie în
muncă úi în efectuarea altor sarcini.
3.2. Constructele măsurate de chestionarul pentru evaluarea leadershipului
microstructurilor militare (CEL)
Chestionarul pentru evaluarea leadershipului microgrupului militar (CEL)
este format dintr-un număr de 30 de afirmaĠii legate de aspecte ce caracterizează
conducerea microstructurilor militare.
Pentru evaluarea conduitei de rol a liderilor microstructurilor militare am
utilizat chestionarul CEL. Considerăm util acest chestionar pentru că reuúeúte să
surprindă adecvat comportamentele eficiente de conducere în condiĠiile specifice
teatrelor de operaĠii.
Instrumentul conĠine cinci variabile majore: promovarea iniĠiativei în rândul
subordonaĠilor (V1), calităĠi de luptător (V2), abilităĠi conceptuale (V3), descoperă úi
dezvoltă lideri din rândul subordonaĠilor (V4), flexibilitate comportamentală (V5) úi
eficienĠă în situaĠii incerte (V6).
4. Procedura
Instrumentele de evaluare a dimensiunilor psihologice prezentate au fost
aplicate colectiv într-o singură sesiune de lucru întregului eúantion de subiecĠi selectaĠi
din structura studiată. Pentru verificarea ipotezelor am utilizat regresia în scop explicativ.
În absenĠa unui design experimental care să permită atât manipularea variabilelor
independente cât úi controlul variabilelor, care ar putea afecta relaĠia dintre variabilele
independente úi variabila dependentă, este dificil să izolezi o relaĠie de tip cauzal.
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În asemenea situaĠii, regresia multiliniară reprezintă metoda prin care se
încearcă stabilirea unei relaĠii nedistorsionate între variabilele independente (în acest
studiu trăsăturile de personalitate) úi variabila dependentă (leadershipul microgrupului
militar), în condiĠiile controlului statistic al altor variabile.
În această cercetare ne-am propus să observăm care este influenĠa factorilor
de personalitate (căutarea impulsivă de senzaĠii, anxietate-neuroticism, ostilitate,
activitate úi sociabilitate) asupra comportamentului de conducere a microstructurilor
militare, controlând efectele altor variabile posibile.
Controlul efectelor altor variabile l-am obĠinut în primul rând prin alegerea
unui eúantion de subiecĠi similari (au absolvit aceeaúi academie sau úcoală militară,
conduc acelaúi tip de microstructuri militare úi au executat instrucĠie întrunit pentru o
perioadă semnificativă), iar în al doilea rând am exercitat un control statistic asupra
influenĠei experienĠei profesionale úi a numărului de misiuni executate în diferitele
teatre de operaĠii în relaĠia dintre trăsăturile de personalitate úi conducerea
microstructurilor militare. Ca orice regresie de tip ierarhic, ea presupune compararea
eficienĠei explicative a două modele ierarhice.
III. REZULTATELE CERCETĂRII
Analiza consistenĠei interne a chestionarului pentru evaluarea
leadershipului microstructurilor militare (CEL) este importantă din mai multe
motive. O consistenĠa internă ridicată relevă că itemii corelează puternic pozitiv între
ei, deci scorurile obĠinute se referă la una úi aceeaúi variabilă. Aúadar, se presupune că
toĠi itemii din chestionar măsoară aspecte ale leadershipului. Calculul consistenĠei
interne constituie úi o estimare a erorii de măsurare. Cu cât valoarea coeficientul α
Cronbach este mai mare cu atât eroarea de măsurare este mai mică. Un al treilea motiv
este constituit de faptul că consistenĠa internă condiĠionează validitatea concurentă a
unui chestionar, adică mărimea consistenĠei interne este úi limita superioară admisă a
corelaĠiei cu un alt chestionar.
Cum se poate observa în tabelul nr. 1, toĠi coeficienĠii de fidelitate alfa
Cronbach al tuturor scalelor au valori aproximativ 0.70, ceea ce demonstrează că
scalele au un nivel bun de fidelitate. Fidelitatea constructului ,,calităĠi de luptător” úi
,,abilităĠi conceptuale” ar putea fi îmbunătăĠită prin eliminarea unui item de pe scalele
respective. Cu toate acestea, din moment ce datele relevă unidimensionalitatea tuturor
scalelor, precum úi fidelitatea lor, fiecare scală a fost acceptată úi niciun item nu a fost
scos în acel moment.
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Promovarea
iniĠiativei
(V1)

CalităĠi de
luptător
(V2)

AbilităĠi
conceptuale
(V3)

Descoperă
úi dezvoltă
lideri
(V4)

Flexibilitate
comportame
ntală
(V5)

EficienĠă în
situaĠii
incerte
(V6)

Cronbach's
Alpha

Tabelul nr. 1 - Indicatori ai consistenĠei interne

,768

,642

,620

,807

,658

,796

A fost utilizat, de asemenea, úi Chestionarul de personalitate Zuckerman
Kulman (ZKPQ) ce conĠine următoarele scale: Căutarea impulsivă de senzaĠii
(factorizarea a condus la doi factori, itemii de impulsivitate care descriu o lipsă de
planificare úi o tendinĠă de a acĠiona fără să gândească, iar itemii de căutare a
senzaĠiilor descriu o nevoie generală de excitare), neuroticism – anxietate (itemii
descriu o condiĠie de tulburare emoĠională, tensiune, îngrijorare, teamă, indecizie,
lipsă de încredere în sine úi sensibilitate la critică), ostilitate – agresivitate (itemii
indică un comportament brutal, nechibzuit sau antisocial, răzbunător, dispreĠuitor),
activitate (se referă la nevoia de activitate, nerăbdare úi neliniúte când nu are nimic
de făcut precum úi o preferinĠă spre muncă grea úi provocatoare) úi sociabilitatea
(indică tendinĠa pentru interacĠiuni úi prietenii precum úi o intoleranĠă pentru o
izolarea socială.

Cronbach's
Alpha

Tabelul nr. 2 - Indicatori ai consistenĠei interne
Căutarea
impulsivă
de
senzaĠii

Sociabilitate

Neuroticism anxietate

Agresivitate
- ostilitate

Activitate

0,77

0,77

0.82

0,76

0,74

Cum se poate observa în tabelul nr. 2, toĠi coeficienĠii de fidelitate alfa
Cronbach al tuturor scalelor au valori aproximativ 0.75, ceea ce demonstrează că scalele
au un nivel bun de fidelitate, aspect ce relevă unidimensionalitatea tuturor scalelor.
Chestionarul ZKPQ are o validitate relativă la construct bună, în sensul că
scalele sale măsoară aceleaúi constructe care sunt evaluate de versiunea originală a
chestionarului, în limba engleză. În ultimul timp, însă, accepĠiunea atribuită termenului
„validitate” s-a schimbat. Acum, validitatea este privită ca o calitate a utilizării
rezultatelor testului: „Validitatea unui test se referă la cât de potrivite sunt interpretările
descriptive, explicative sau predictive care se dau scorurilor sale” (Silva, 1993).
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Tabelul nr. 3 - Statistici pentru variabilele studiate
Media eúantion
Abaterea standard
Promovarea iniĠiativei (V1)
17
,382
CalităĠi de luptător (V2)
22,15
,292
AbilităĠi conceptuale (V3)
26,15
,292
Descoperă úi dezvoltă lideri (V4)
26,42
,428
Flexibilitate comportamentală (V5)
16,08
,477
EficienĠă în situaĠii incerte (V6)
20,30
,489
Căutarea impulsivă de senzaĠii (V7)
7,27
1,105
Neuroticism – anxietate (V8)
4,82
1,241
Ostilitate – agresivitate (V9)
5,10
1,960
Activitate (V10)
9,63
1,743
Sociabilitatea (V11)
8,33
1,200
Deoarece eroarea standard de măsură a testului este mică, testul are o
fidelitate mare, iar scorurile sale din eúantionul extras variază puĠin, intervalul de
încredere al scorurilor are o lungime mică, aspect ce permite o localizare mai precisă a
scorurilor reale.
CondiĠiile de aplicare a corelaĠiei sunt îndeplinite deoarece, pe lângă
caracterul numeric al datelor, din analiza norilor de puncte am constatat atât liniaritatea
relaĠiei cât úi homoscedascitatea relaĠiei.
Am utilizat ca indicator statistic coeficientul de corelaĠie al lui Pearson, iar
rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 4.
Din analiza valorilor pragurilor de semnificaĠie putem afirma că există o
foarte scăzută probabilitate de a obĠine datele observate, în condiĠiile în care nu ar
exista o asociere între conducerea microstructurilor militare úi trăsăturile de
personalitate evaluate cu ZKPQ.
Tabelul nr. 4 - CorelaĠii între trăsăturile de personalitate úi leadership
L
CIS
N-A
O-A
A
S
1,000
-,419
-,414
-,322
-,285
,361
Leadership-ul
,003
,003
,004
,014
,000
Căutarea
-,419
1,000
,397
,409
,443
-,372
impulsivă de
,000
,004
,005
,004
,011
senzaĠii
Neuroticism –
-,414
,397
1,000
,409
,271
-,343
anxietate
,003
,004
,005
,025
,050
Ostilitate –
-,322
,409
,409
1,000
,253
-327
agresivitate
,004
,005
,005
,003
,031
-,285
,443
,271
,253
1,000
-,304
Activitate
,014
,004
,025
,003
,054
,361
-,372
-,343
-327
-,304
1,000
Sociabilitatea
,000
,005
,05
,031
,054
Dimensiunile personalităĠii sunt în relaĠii de covariere, într-o manieră
diferită, în raport cu leadershipul microstructurilor militare. Pentru analiza relaĠiilor
dintre variabilele modelului propus s-a realizat o analiză de regresie ierarhică în
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două etape. În prima etapă au fost introduse variabilele independente: experienĠa în
instituĠia militară úi numărului de misiuni executate în diferitele teatre de operaĠii, iar
în a doua etapă au intrat variabilele de personalitate. În tabelul nr. 5 sunt prezentate
rezultatele analizei de regresie, incluzând coeficienĠii de determinare multiplă,
schimbările în coeficienĠii de determinare multiplă úi coeficienĠii beta. Analizele de
regresie efectuate sunt semnificative la p < ,05.
Tabelul nr. 5 - Rezultatele analizei de regresie
Variabilele
ExperienĠa în instituĠia militară
Numărul de misiuni
Căutarea impulsivă a senzaĠiei
Nevrotism – anxietate
Ostilitate – agresivitate
Activism
Sociabilitatea
R² ajustat
Schimbări ale R²

Pasul 1
,272
,311
,297
,265

Pasul 2
,250
,302
-,271
-,391
-,268
,022
,267
,404
,375

Se constată că 29,7% din evoluĠia dispersiei rezultatelor înregistrate la
variabila dependentă poate fi explicată de experienĠa în instituĠia militară úi numărul
de misiuni în teatrele de operaĠii. Acest procent creúte dacă introducem în analiză úi
variabilele de personalitate, astfel încât 40% din dispersia variabilei dependente poate
fi rezultatul acĠiunii comune a variabilelor independente evaluate pentru această
cercetare. DiferenĠa dintre cele două valori ale coeficientului de determinare multiplă
R² schimbare este de 10%. Toată această creútere a puterii explicative o considerăm
a fi rezultatul influenĠei dimensiunilor de personalitate asupra leadershipului
microstructurilor militare.
În concluzie, deúi experienĠa în structurile militare úi numărul de misiuni
contribuie semnificativ la predicĠia variabilei dependente, controlând influenĠa acestor
factori, dimensiunile de personalitate aduc un plus explicativ.
În primul model, dintre variabilele independente variabila numărul de
misiuni în teatrul de operaĠii exercită cea mai mare influenĠă (beta standardizat = ,311)
în timp ce experienĠa în structurile militare (beta standardizat = ,272) contribuie mai
puĠin la estimarea variabilei dependente.
Dacă vom analiza rezultatele obĠinute în cea de a doua ecuaĠie de regresie,
vom observa că numai variabila de personalitate Activitate nu contribuie semnificativ
la explicarea variabilei dependente. Mai mult, datorită utilizării metodei ierarhice,
putem să concluzionăm că dimensiunile de personalitate Căutarea impulsivă de
senzaĠii, Anxietate-neuroticism, Ostilitate úi Sociabilitate contribuie semnificativ la
explicarea leadershipului microstructurilor militare.
IV. CONCLUZII
Deúi experienĠa în structurile militare úi numărul de misiuni contribuie
semnificativ la predicĠia variabilei dependente, controlând influenĠa acestor factori,
dimensiunile de personalitate aduc un plus explicativ. Valorile negative ale
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coeficienĠilor de regresie asociaĠi variabilelor de personalitate semnalează că militarii
cu nivel ridicat de impulsivitate, neuroticism, anxietate úi ostilitate, afectează într-un
mod negativ activitatea de conducere a microstructurilor militare. Aceste variabile de
personalitate influenĠează adaptarea la condiĠiile din teatrul de operaĠii, scad
capacitatea de control al impulsurilor úi capacitatea de a face faĠă stresului indus de
particularităĠile misiunilor úi al subordonaĠilor.
Studiul efectuat s-a focusat numai pe lider, fără a analiza úi alte aspecte
semnificative precum subalternii sau contextul (implicaĠiile condiĠiilor úi misiunilor din
teatrele de operaĠii). Aceasta este una din limitele acestei cercetări. Subalternul úi
contextul rămân surse neexplorate pentru înĠelegerea procesului de conducere a
microstructurilor militare.
În perioada de vârf a cercetării situaĠioniste teoria trăsăturilor părea să fie
inacceptabilă. Cu toate acestea, numeroase studii au ajuns să consolideze cercetarea
trăsăturilor úi a dus la descoperirea semnificativă că, deúi, trăsăturile nu au o mare
capacitate de a prezice comportamentul în situaĠii excepĠionale, ele efectuează predicĠii
bune ale comportamentului cumulat în mai multe situaĠii. S-a constatat că structura cu
cinci factori a trăsăturilor apare în mod consecvent în toate culturile, oferind dovezi
suplimentare ale teoriei că trăsăturile de personalitate s-ar putea să fie construcĠii
psihobiologice universale (Matthews, G., Deary, I., Whiteman, M., 2012).
Totuúi, exprimarea trăsăturilor poate fi modificată atât de constrângerile
situaĠionale, cât úi cele culturale, úi este posibil ca trăsăturile úi culturile să se
influenĠeze reciproc (Matthews, G., Deary, I., Whiteman, M., 2012).
Studiile actuale relevă necesitatea de a se continua efectuarea unor cercetări
ample (efectuate de colective interdisciplinare) longitudinale, privind procesul de
conducere a microstructurilor militare, astfel încât să devină posibil identificarea
elementelor importante ale situaĠiilor specifice, care produc modificări în
comportament úi să ne permită să facem previziuni mai corecte despre exprimarea în
diferite tipuri de situaĠii.
PosibilităĠile de cercetare în domeniul conducerii sunt vaste, de aceea
manifestăm încrederea că în viitor vom avea mai multe explicaĠii úi, în consecinĠă, mai
multe soluĠii, pentru îmbunătăĠirea conducerii microstructurilor militare.
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TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE CARACTERISTICE
LIDERILOR MILITARI PERFORMANğI
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Rezumat: Prezenta lucrare îúi propune să investigheze trăsăturile de personalitate
specifice liderilor militari. Astfel, ne-am propus să cercetăm care sunt trăsăturile de
personalitate úi motivaĠionale relevante pentru performanĠă (studiul 1), precum úi să
identificăm variabilele de personalitate care sunt necesare pentru a fi eficient ca lider în
organizaĠia militară românească (studiul 2). Metodologia: Ne-am propus să identificăm un
profil psihologic caracteristic militarului prin aplicarea F-JAS (Fleishman Job Analysis
Survey) úi să investigăm care sunt trăsăturile de personalitate importante pentru performanĠă
în organizaĠia menĠionată (am utilizat ca instrumente NEO PI-R úi CPI 260). Rezultatele au
evidenĠiat existenĠa anumitor caracteristici specifice pentru organizaĠia investigată, ceea ce
poate contribui la optimizarea procesului de selecĠia a liderilor din organizaĠia militară.
Utilitatea practică a lucrării derivă din posibilitatea utilizării rezultatelor atât pentru
optimizarea strategiilor de selecĠie, cât úi pentru proiectarea unui program de dezvoltare a
abilităĠilor de conducere, ceea ce duce, implicit, la dezvoltarea úi optimizarea funcĠionării
organizaĠionale per ansamblu.
Cuvinte cheie: lider militar, leadership, trăsături de personalitate
Abstract: This paper aims to investigate specific personality traits of military
leaders. Thus, we aimed to investigate the personality traits that are relevant to performance
and motivation (study 1) and to identify personality variables that are required to be effective
as a leader in the Romanian military organization (study 2). Methodology: We aimed to
identify a psychological profile of military leader by applying F-JAS (Fleishman Job Analysis
Survey) and to investigate which personality traits are important for job performance (we used
NEO PI-R and CPI 260 ). The results revealed the existence of certain features specific to the
organization investigated, which may help to optimize the selection of the leaders of the
military organization. The practical utility of the work derives from the possibility of using the
results for both selection, and to design a program to develop leadership skills that will lead to
the development of the military organization.
Keywords: military leader, leadership, personality traits

Din punct de vedere strategic, începutul secolului XXI înregistrează o
schimbare de paradigmă în gândirea liderilor politici úi militari. Aceútia acceptă, în
sfârúit, că organizaĠia militară trebuie să devină flexibilă, trebuie să se adapteze
permanent la evoluĠiile societăĠii. Liderul militar face parte dintr-o categorie
profesională aparte, care incumbă existenĠa anumitor aptitudini sociale,
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interpersonale úi trăsături de personalitate care pot fi considerate predictori de
performanĠă într-un mediu organizaĠional cu un specific aparte.
În literatura de specialitate, interesul pentru leadership a ocupat un rol
extrem de important. Contextul socioeconomic aflat într-o continuă evoluĠie creează
premise pentru reajustări permanente ale stilurilor de conducere. Se ridică
întrebarea: „care este stilul de conducere optim, cum se identifică sau se creează
acesta úi, mai ales, cum se pliază pe realitatea socială actuală?” Prin modul de
conducere, stabilirea de standarde, obiective úi priorităĠi, un lider poate să aducă un
plus de performanĠă úi satisfacĠie profesională.
Un individ devine lider, primeúte o funcĠie de conducere graĠie unui
mănunchi de însuúiri personale - este mai energic, mai activ úi cu iniĠiativă etc.,
comparativ cu alĠii. Într-un colectiv úi într-o anumită situaĠie aceste calităĠi îl împing
în prim plan, fiind persoana potrivită pentru rolul sau sarcina respectivă. Intrând în
acest rol, individul devine mai energic, mai activ, mai implicat în problemele
grupului. Altfel spus, o funcĠie de conducere devine úi formativă. Activitatea este
terenul în care se manifestă cineva, se dezvăluie úi se formează în acelaúi timp. Un
individ devine lider graĠie unor însuúiri pe care le posedă úi, totodată, a unor valori
pe care le reprezintă.
Modelul interacĠionist sistemic propune o paradigmă conform căreia
personalitatea trebuie privită ca un sistem cu o structură complexă, ce include
diverse subsisteme ce interacĠionează (de exemplu, modelul presupune existenĠa
unei relaĠii între neurofiziologic úi psihic, între planul individual úi cel social, între
Eu úi lume). Acest sistem se caracterizează prin dinamism, complexitate, caracter
deschis úi probabilist. Modelată sub influenĠa solicitărilor mediului extern asupra
sferei subiective, personalitatea se caracterizează prin dezvoltare úi maturizare, prin
autoorganizare, dar úi prin destructurări úi dezorganizări. Personalitatea este
influenĠată permanent de condiĠiile úi caracteristicile mediului în care se formează.
Teoria sistemică oferă o perspectivă dinamică úi evolutivă asupra structurii
personalităĠii, oferindu-ne posibilitatea de a înĠelege modul în care se construiesc úi
se diferenĠiază conĠinuturile informaĠionale ale personalităĠii, precum úi modul în
care elementele ei componente relaĠionează úi depind unele de altele.
I. ASPECTE METODOLOGICE
Obiectiv: Identificarea structurii trăsăturilor de personalitate ale liderului
performant în organizaĠia militară românească contemporană.
Ipoteze:
1) Presupunem că dacă există anumite aptitudini necesare pentru a obĠine
performanĠă profesională în sarcinile specifice pentru organizaĠia militară, atunci
putem contura un profil al aptitudinilor liderilor militari.
2) Presupunem că există un model al trăsăturilor de personalitate
specifice liderului militar performant în organizaĠia militară.
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II. PROCEDURA DE LUCRU
SubiecĠii: PopulaĠia studiului a fost formată din 107 subiecĠi, 91 bărbaĠi úi
16 femei, cu vârste cuprinse între 25-51 ani, cadre militare cu studii superioare, care
ocupă o poziĠie managerială sau au atribuĠii specifice liderilor úi îúi desfăúoară
activitatea profesională în sistemul naĠional de apărare. SubiecĠii au fost selecĠionaĠi
anterior după criterii de performanĠă profesională, managerială úi cognitivă
superioare mediei din organizaĠie.
N

Minim

Maxim

Media

A.S.

Vârstă

107

25

51

35

4.64

Vechime

107

5

21

9.93

3.96

%

Vârsta medie

A.S.

Vechimea medie A.S.

FuncĠii manageriale

50,5

36,59

4,48

12,04

3,32

FuncĠii de execuĠie

49,5

33,40

4,26

7,77

3,38

III. INSTRUMENTE
1) F-JAS – Ghidul aptitudinilor umane (Pitariu, H., Iliescu, D. & Coldea,
D., 2008, după. Fleishman, E.A. - Fleishman Job Analysis Survey) este un instrument
care pune la dispoziĠia utilizatorului un sumar complet úi util al aptitudinilor cognitive,
psihomotorii, fizice, senzoriale/perceptuale úi sociale/interpersonale, facilitând astfel
procesul de analiză a muncii în scopul identificării aptitudinilor necesare/caracteristice
pentru diverse posturi sau profesii. Ghidul cuprinde un număr de 73 aptitudini care,
potrivit taxonomiei lui Fleishman, permite o potrivire între profilul aptitudinilor unui
individ úi cerinĠele aptitudinale ale unei ocupaĠii. Abordarea lui Fleishman postulează
faptul că, deúi unele aptitudini sunt mai maleabile decât altele, o abilitate este în
principiu o trăsătură sau o capacitate generală, relativ stabilă, care este relaĠionată cu
performanĠa în anumite sarcini, presupunând că sarcinile diferă în ceea ce priveúte
gradul în care o anumită aptitudine este necesară pentru a genera o performanĠă
superioară.
2) CPI 260 – Inventarul Psihologic California (Pitariu, Horia; Iliescu,
Dragoú; Tureanu, Vlad & Peleasă, Cosmin, 2009, după Harrison G. Gough California Psychological Inventory) este fără doar úi poate cel mai puternic
instrument psihometric pentru evaluarea personalităĠii umane, adulte, normale. CPI
este folosit pe scară largă intr-o multitudine de situaĠii úi scenarii, precum selecĠia de
personal, analiza aptitudinilor de leadership, a aptitudinilor creative, diagnoza
grupurilor/a echipelor de muncă, orientarea vocaĠională, dezvoltarea carierei etc.
CPI conĠine 20 de scale primare, grupate în 4 categorii principale úi 8 scale
suplimentare.
3) NEO PI-RTM. Inventarul de Personalitate NEO Revizuit (Minulescu,
Mihaela; Iliescu, Dragoú; Ispas, Dan & Nedelcea, Cătălin, 2008, după Paul T. Costa,
Jr.& Robert R. McCrae - Revised NEO Personality Inventory) este unul dintre cele
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mai celebre, cele mai utilizate úi cele mai ,,în vogă” chestionare de personalitate în
psihologia modernă, evaluând constructele clasice ale modelului Big Five. NEO PI-R
este un instrument de măsurare a trăsăturilor personalităĠii normale. Împreună, cele
5 domenii úi 30 de faĠete ale NEO PI-R permit o evaluare comprehensivă a
personalităĠii adulte.
IV. REZULTATE ùI INTERPRETĂRI
F-JAS – Ghidul aptitudinilor umane (Pitariu, H., Iliescu, D. & Coldea, D.,
2008, după Fleishman Job Analysis Survey. Fleishman, E.A., 1992) a fost aplicat
pentru identificarea aptitudinilor necesare pentru a obĠine performanĠă profesională
în sarcinile specifice din organizaĠia investigată. Din Ghidul aptitudinilor umane au
fost reĠinute spre investigare doar aptitudinile din sfera socială/interpersonală,
considerând că acestea sunt importante pentru a fi eficient în rolul de lider din
organizaĠia militară.
Tabelul nr. 1 - Aptitudinile sociale/interpersonale, ierarhizate în funcĠie de medii. N=21.
Aptitudinea
Media
ObĠinere de informaĠii prin
5,95
conversaĠie
Responsabilitate
5,95
Amabilitate
5,90
Conformism social
5,67
Autocontrol
5,57
Receptivitate socială
5,52
Sociabilitate
5,43
Flexibilitate comp.
5,33
Capacitate de coordonare

5,24

Încredere socială

5,19

A.S.

Aptitudinea

Media A.S.

.498 Asertivitate

5,14

.854

.669
.539
.796
.746
.602
.676
.577

5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,10
5,10

.359
.727
.655
.573
.727
.768
.539

5,00

.837

5,14

.359

Controlul deciziilor pripite
Argumentare verbală
PerseverenĠă
DorinĠă de realizare
Persuasiunea
Deschidere spre experienĠă
Capacitate de negociere
Capacitatea de refacere a
.436
tonusului
.750 Controlul deciziilor pripite

Analiza aptitudinilor a fost efectuată cu ajutorul a 21 de specialiúti din
domeniul vizat, care au acordat punctaje de la 1 la 7 (conform instrucĠiunilor
manualului) pentru fiecare dintre cele 21 de aptitudini sociale/interpersonale. În
urma analizei au fost reĠinute doar 19 aptitudini, care au obĠinut medii peste 5.00
(conform recomandărilor autorului), considerându-se că sunt relevante pentru a
obĠine performanĠe superioare în sarcinile specifice posturilor vizate (lider
performant profesional în domeniul militar).
În concluzie, putem contura următorul profil psihoaptitudinal al cadrului
militar performant (ipoteza 1), descris conform ghidului aptitudinilor umane:
Putem afirma că ipoteza 1 – „Presupunem că există un profil al
aptitudinilor necesare pentru a obĠine performanĠă profesională în sarcinile specifice
pentru organizaĠia militară” – a fost confirmată. Având în vedere rezultatele
obĠinute, putem contura următorul profil psihologic al aptitudinilor necesare unui
lider performant profesional în organizaĠia militară (conform definiĠiilor Ghidului
aptitudinilor umane):
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Sunt capabili să descopere informaĠii importante referitoare la o
problemă, prin conversaĠie, întrebări sau discuĠii, folosesc logica pentru a înĠelege
situaĠia úi pentru a obĠine într-un mod eficient informaĠii de la ceilalĠi; sunt
persoane de încredere úi cu simĠul responsabilităĠii faĠă de ceilalĠi; sunt
caracterizaĠi de disciplină, conútiinciozitate úi sunt demni de încredere în
îndeplinirea obligaĠiilor úi sarcinilor pe care alĠii le aúteaptă de la ei; au
aptitudinea de a se face plăcuĠi, sunt plini de tact úi serviabili în relaĠiile de muncă
cu ceilalĠi; au capacitatea de a adera la reguli úi politici de comportament social;
rămân calmi úi echilibraĠi în situaĠii dificile sau stresante, sunt capabili să îúi
controleze emoĠiile în prezenĠa stimulilor iritanĠi, neaúteptaĠi sau stresanĠi; înĠeleg
corect situaĠiile sociale, înĠeleg úi respectă părerile úi sentimentele altor persoane úi
sunt capabili să evalueze consecinĠele propriilor acĠiuni sau ale celorlalĠi; sunt
comunicativi úi participativi în situaĠiile sociale, au dorinĠa úi disponibilitatea de a
lucra cu alte persoane úi de a facilita interacĠiunile celorlalĠi; îúi adaptează propriul
comportament la situaĠiile schimbătoare din mediul de muncă; au dorinĠa úi
posibilitatea de a reacĠiona flexibil úi adaptativ la aúteptările úi standardele în
schimbare ale celorlalĠi; au eficacitate în managementul timpului úi al resurselor,
astfel încât să reuúească o bună sincronizare a propriilor acĠiuni cu ale celorlalĠi;
îúi manifestă deschis încrederea în sine, siguranĠa úi optimismul în interacĠiunea cu
ceilalĠi; au capacitatea de a îúi exprima părerile úi opiniile într-un mod curajos úi
activ; au capacitatea de a se abĠine de la decizii finale până când nu au reuúit să
culeagă úi să evalueze toate datele relevante, nu se grăbesc cu concluzii pripite; au
capacitatea de a îúi susĠine úi apăra verbal raĠionamentele úi propriile concluzii; au
capacitatea de a îúi menĠine un nivel optim de efort până când sarcinile de muncă
sunt realizate cu succes; au capacitatea de a-úi fixa standarde foarte înalte úi de a
realiza cât mai bine posibil o sarcină, sunt capabili să depună eforturi suplimentare
pentru îndeplinirea obiectivelor dificile; au capacitatea de a prezenta informaĠiile
astfel încât să influenĠeze opiniile sau acĠiunile altor persoane; sunt caracterizaĠi de
o atitudine deschisă úi veúnic curioasă, sunt receptivi la idei, circumstanĠe úi medii
noi; soluĠionează diferendele prin concesii reciproce pentru a asigura o rezolvare
acceptabilă pentru toate părĠile implicate; au capacitatea de a îúi reveni în mod
rapid la nivelul de energie úi entuziasm iniĠiale, după o situaĠie de eúec sau
descurajantă; sunt inovatori úi sunt capabili să ia decizii fără a se consulta cu alĠii;
oferă consiliere sau sprijin personal pentru dezvoltarea potenĠialului celorlalĠi.
În continuare, am analizat rezultatele obĠinute la Inventarul Psihologic
California –CPI 260 (Pitariu, Horia; Iliescu, Dragoú; Tureanu, Vlad & Peleasă,
Cosmin, 2009, după Harrison G. Gough - California Psychological Inventory) úi la
Inventarul de Personalitate NEO Revizuit - NEO PI-RTM (Minulescu, Mihaela;
Iliescu, Dragoú; Ispas, Dan & Nedelcea, Cătălin, 2008, după Paul T. Costa, Jr.&
Robert R. McCrae - Revised NEO Personality Inventory).
Am transformat în note T media fiecărei scale a inventarelor úi am calculat
procentul subiecĠilor cu rezultate sub media convenĠională a testului (T<45),
circumscrise mediei (T între 45 úi 55), úi peste media testului (T>55).
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Tabelul nr. 2 - Notele T ale mediilor la scalele testului CPI 260
CPI
Do - DominanĠă
Cs - Capacitate de statut
Sy - Sociabilitate
Sp - PrezenĠă socială
Sa - Acceptare de sine
In - IndependenĠă
Em - Empatie
Re - Responsabilitate
So - Socializare
Sc - Autocontrol
Gi - Impresie bună
Cm - Comunalitate
Wb - Sănătate
To - ToleranĠă
Ac - Realizarea prin conformism
Ai - Realizarea prin independenĠă
Ie - EficienĠă intelectuală
Py - IS IntuiĠie psihologică
Fx - Flexibilitate
F/M - Feminitate/Masculin.
Mp - PotenĠialul managerial
Wo - Orientare muncă
Ct - Temperament creativ
Lp - Leadership
Ami - Amicabilitate
Leo - Orientare spre lege
Hos - Ostilitate
Ff - Luptător

E
E1
E2
E3
E4
E5
E6
A
A1
A2

T1
50
43
44
43
43
44
41
43
44
42
43
44
45
41
44
41
43
42
40
41
43
43
40
44
43
43
41
42

T
57
58
56
54
55
58
60
54
56
54
56
53
57
60
56
60
59
57
52
45
59
57
54
62
57
56
42
61

T2
64
57
56
57
57
56
59
57
56
58
57
56
55
59
56
59
57
58
60
59
57
57
60
56
57
57
59
58

Modul
57
63
54
60
58
60
61
58
58
48
57
53
61
55
57
61
51
58
42
36
67
56
51
65
55
59
36
68

Tabelul nr. 3 - Notele T ale mediilor la scalele testului NEO Pi-RTM
Factori Neo Pi-RTM
T1
T
T 2 Modul
Extraversie
47
59
70
59
Căldură
48
59
69
64
Spirit gregar
51
62
73
63
Asertivitate
44
62
79
62
Activism
43
53
63
45
Căutare senzaĠii
33
44
54
42
EmoĠii pozitive
40
53
66
53
Agreabilitate
50
60
70
52
Încredere
53
63
74
58
Onestitate
41
53
65
46
66
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Factori Neo Pi-RTM
T1
T
T 2 Modul
A3
Altruism
53
61
69
53
A4
ComplianĠă
47
57
68
52
A5
Modestie
41
53
65
57
A6
BlândeĠe
37
48
58
39
N
Nevrozism
17
25
33
27
N1
Anxietate
21
28
36
34
N2
Furie_Ostilitate
21
30
39
32
N3
Depresie
26
33
40
30
N4
Timiditate
25
35
45
40
N5
Impulsivitate
24
33
43
20
N6
Vulnerabilitate
27
33
38
28
O
Deschidere
37
48
59
46
O1
Fantezie
32
41
51
40
O2
Estetică
30
43
57
44
O3
Sentimente
31
43
55
49
O4
AcĠiune
38
50
62
46
O5
Idei
47
59
70
59
O6
Valori
48
58
68
54
C
Conútiinciozitate
57
66
75
74
C1
CompetenĠă
52
62
72
59
C2
Ordine
50
60
70
60
C3
SimĠul datoriei
56
63
70
71
C4
DorinĠă de realizare
51
59
68
68
C5
Autodisciplină
60
66
73
75
C6
Deliberare
51
62
72
64
Rezultatele obĠinute ne permit să conturăm un model al trăsăturilor de
personalitate specifice liderului militar performant profesional (ipoteza 2):
Sunt persoane de încredere úi cu simĠul responsabilităĠii, au un grad superior
de disciplină úi conútiinciozitate; comunică úi útiu cum să se facă plăcuĠi, sunt plini de
tact úi sunt serviabili cu ceilalĠi în relaĠiile de muncă; sunt persoane care respectă
standardele úi normele sociale la locul de muncă, aderă la regulile úi politicile de
comportament social; sunt echilibraĠi úi rămân calmi în situaĠiile dificile sau stresante de
viaĠă, au un nivel ridicat de autocontrol al emoĠiilor în prezenĠa stimulilor iritanĠi,
neaúteptaĠi sau stresanĠi; au capacitatea de a-úi adapta propriul comportament la
situaĠiile schimbătoare din mediul de muncă, au dorinĠa úi posibilitatea de a reacĠiona
flexibil úi adaptativ; sunt optimiúti, siguri úi manifestă încredere în sine în interacĠiunea
cu ceilalĠi; au capacitatea de a-úi susĠine propriul punct de vedere, de a prelua iniĠiativa
în activităĠile de grup úi de a-úi exprima în mod activ părerile úi opiniile; sunt capabili să
caute úi să evalueze toate datele relevante úi au capacitatea de a reflecta profund úi
deliberat înainte de a lua o decizie, abĠinându-se de la luarea unor decizii pripite; au
capacitatea de a menĠine un nivel optim de efort pentru o perioadă lungă de timp, până
când au realizat cu succes sarcinile de muncă, în pofida obstacolelor (oboseală,
plictiseală etc.) sau a altor factori de distragere a atenĠiei; sunt capabili să îúi fixeze
standarde înalte, să depună eforturi suplimentare pentru a realiza cât mai bine posibil o
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sarcină ori pentru a îndeplini obiectivele dificile; sunt flexibili, au un nivel ridicat de
toleranĠă la diversitate sau opinii divergente; au o atitudine deschisă úi curiozitate faĠă
de nou, sunt receptivi la idei, medii úi situaĠii noi; au abilitatea de a negocia cu alĠii
pentru soluĠionarea unui conflict.
V. CONCLUZII
Profesia de militar incumbă existenĠa anumitor trăsături de personalitate úi
repere valorice care pot fi considerate a fi predictori de performanĠă într-un mediu
organizaĠional cu un specific aparte. Concluziile obĠinute ne îndreptăĠesc să afirmăm că
există anumite trăsături úi caracteristici care pot descrie profilul angajatului motivat să
dezvolte comportamente performante úi, implicit, să obĠină satisfacĠie profesională în
organizaĠia militară.
Datele cercetării confirmă importanĠa evaluării trăsăturilor de personalitate ale
liderilor, rezultatele putând fi utilizate pentru proiectarea unui model cu utilitate practică
în activitatea de management al resurselor umane, pe componenta de selecĠie atât a
viitorilor lideri, cât úi a unor lideri pentru anumite proiecte, misiuni sau tipuri de sarcini,
dar úi pe componenta de dezvoltare a stilurilor eficiente de leadership (prin evaluarea
potenĠialului fiecărui angajat/lider úi identificarea eventualelor nevoi de optimizare,
raportat la profilul liderul militar motivat pentru eficienĠă profesională) în scopul creúterii
eficienĠei organizaĠionale prin optimizarea actului de conducere. De asemenea, se creează
premise pentru dezvoltarea unor instrumente de selecĠie a liderilor, cu aplicabilitate úi în
alte tipuri de organizaĠii.
BIBLIOGRAFIE
1) Avolio, B. J.; Sosik, J.J.; Jung, D.I. & Berson, Y. (2003) Leadership Models,
methods, and Applications. in Handbook of Psychology, vol.12, Industrial and Organizational
Psychology, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.;
2) Hirschfeld, R. R.; Jordan, M. H.; Thomas, C. H. & Feild, H. S. (2008) Observed
Leadership Potential of Personnel in a Team Setting: Big Five Traits and Proximal Factors as
Predictors, International Journal of Selection and Assessment, 16 (4), 386-403;
3) Kinicki, A. J.; Jacobson, K. J. L.; Galvin, B. M. & Prussia G. E. (2011) A
Multilevel System Model of Leadership. Journal of Leadership & Organizational Studies 2011
18:133, Sage Publication. http://jlo.sagepub.com/content/18/2/133;
4) Minulescu, Mihaela; Iliescu, Dragoú; Ispas, Dan & Nedelcea, Cătălin (2008)
NEO PI-RTM. Inventarul de Personalitate NEO Revizuit. Manualul românesc al NEO PI-RTM.
Bucureúti, D&D Research;
5) Pitariu, Horia; Iliescu, Dragoú; Tureanu, Vlad & Peleasă, Cosmin (2009) CPI.
Inventarul Psihologic California. Manualul românesc al CPI. Bucureúti, D&D Research;
6) Pitariu, H.; Iliescu, D. & Coldea, D. (2008) Ghidul aptitudinilor umane.
Manualul românesc al Fleishman Job Analysis Survey. Bucureúti, D&D Research;
7) Spangler, W. D.; House R. J. & Palrecha, R. (2004) Personality and leadership.
In B. Schneider and B. Smith (Eds.), Personality and organizations. Mahwah, NJ: Erlbaum;
8) Zlate, M. (2004) Leadership úi management. Iaúi, Editura Polirom.

68

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ DE TIP SCREENING
A MILITARILOR CARE AU PARTICIPAT LA MISIUNI
ÎN TEATRELE DE OPERAğII
Vasile MARINEANU∗
Adrian PRISĂCARU**
Lucian RICMAN***
Rezumat: Lucrarea abordează modul de desfăúurare úi rezultatele obĠinute cu noul
tip de evaluare psihologică de tip screening aplicat în Armata Română. Obiectivul principal a
fost acela de a identifica potenĠialele cazuri cu manifestări psihocomportamentale sau
simptome specifice tulburărilor relaĠionate cu stresul úi evenimentele traumatice, în vederea
iniĠierii unor planuri de tratament timpurii úi limitării efectelor nocive la nivel individual úi de
grup. Activitatea a necesitat o atenĠie deosebită deoarece unii militari au fost expuúi la
evenimente traumatice. Componentele evaluate au fost evenimentele de viaĠă, sănătatea
mentală, mecanismele etiopatogenetice úi cele de sanogeneză, pentru fiecare dintre acestea
folosindu-se câte două seturi de instrumente. Au fost analizate două grupuri de rezultate: cele
legate de simptomele relaĠionate cu trauma úi cele ale mecanismelor de coping folosite.
Cuvinte cheie: mecanisme de coping, stresor, screening, traumă
Abstract: The paper presents the results of the new approach regarding the
psychological screening conducted in Romanian Military. The main goal was to identify the
potential cases of PTSD and other trauma and stressors related disorders, in order to develop
early personalized treatment plans and to limit the harmful effects at individual and group
level. This activity required greater attention because some of the soldiers had witnessed a
potential traumatic event. The components assessed were life events, mental health
components, the etiopathogenesis mechanisms and those who sustain resilience, using at list
two tools for each. We analyzed two clusters of findings: trauma and stressor related symptoms
and the coping mechanisms engaged.
Key words: coping mechanism, stressor, screening, trauma

Evaluarea psihologică a personalului care participă la misiuni în afara
teritoriului statului român este o practică curentă în Armata României, desfăúurânduse atât înaintea dislocării cu aproximativ trei luni (120 zile), cât úi după repatriere la
aproximativ două luni (60 zile), fiind ghidată de modelul evaluărilor rapide, de tip
screening.
Evaluarea psihologică de tip screening constă în aplicarea unui ansamblu
de instrumente úi tehnici de investigare a unei populaĠii, în scopul descoperirii
precoce (timpurii) úi evidenĠierii într-un stadiu incipient a unor manifestări specifice
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tulburărilor psihice, a unor factori de risc sau a unor vulnerabilităĠi psihice pentru ca
eventualele intervenĠii specializate să fie mai eficiente iar costurile mai mici.
Evaluarea personalului, desfăúurată înaintea participării la misiuni, operaĠii
úi activităĠi de pregătire în afara teritoriului statului român, nu vizează fixarea unui
diagnostic, ci identificarea prezumtivă a celor care prezintă vulnerabilitate pentru
dezvoltarea unor tulburări psihice sau simptome ale acestora, precum úi pentru
identificarea comportamentelor cu potenĠial contraproductiv, iar evaluarea
desfăúurată după participarea la misiuni vizează identificarea celor care prezintă
manifestări psihocomportamentale sau simptome ale tulburărilor relaĠionate cu
stresul úi evenimentele traumatice. Există cercetări recente care arată o corelaĠie
semnificativă a rezultatelor pozitive de la evaluările de tip screening cu cele ale
diagnosticării tulburărilor relaĠionate cu stresul úi evenimentele traumatice.
Aúadar, luând în considerare scopul evaluării psihologice de tip screening,
aducem în atenĠie obiectivele specifice acestui tip de evaluare care se desfăúoară în
mediul militar, astfel:
• depistarea precoce (timpurie) a unor factori de risc úi/sau a unor
manifestări specifice tulburărilor relaĠionate cu stresul úi evenimentele traumatice;
• determinarea prevalenĠei unor tulburări psihice în rândul personalului
militar úi a cauzelor care le-au determinat;
• evaluarea unor manifestări psihice úi elaborarea programelor de
intervenĠie specializată;
• determinarea stării de sănătate mentală a unei colectivităĠi de militari,
cum ar fi cei care solicită participarea la misiuni în afara teritoriului statului român,
dar úi alte tipuri de solicitări;
• elaborarea unor programe de prevenĠie pentru menĠinerea stării de
sănătate úi prevenirea unor tulburări psihice.
Este cunoscut faptul că, în diagnosticarea tulburărilor relaĠionate cu stresul
úi evenimentele traumatice, cât úi a altor tulburări psihice, pot apărea o serie de
rezistenĠe ale persoanelor evaluate, care vizează, în special:
a) teama de etichetare – în orice cultură militară solicitarea sprijinului
psihologului înseamnă slăbiciune úi dezechilibru, interpretare dată atât de persoana
evaluată, cât úi de colegi úi/sau úefi;
b) disimularea – raportări false ale participanĠilor la misiuni pentru
obĠinerea de avantaje materiale.
Din aceste considerente, psihologii Centrului de investigaĠii
sociocomportamentale pun accentul, încă de la început, pe stabilirea unor raporturi bazate
pe respect, încredere úi pe psihoeducaĠia specifică diferitelor categorii de militari.
Probele psihologice utilizate în cadrul screening-ului acoperă următoarele
domenii: evenimente de viaĠă, componente de sănătate mentală, mecanisme
etiopatogenetice úi mecanisme de sanogeneză.
Screening-urile psihologice triază úi aduc în atenĠie persoanele care
prezintă vulnerabilităĠi sau diferite probleme psihocomportamentale, de care
specialiútii se ocupă ulterior în cadrul unui proces de psihodiagnostic clinic (în care
se utilizează intrumente psihologice care sondează în profunzime vulnerabilitaĠile/
simptomele identificate). Militarii care au aceste probleme coagulate într-un
diagnostic clinic, beneficiază de psihoterapie úi/sau primesc medicaĠie. Dacă
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problemele sunt de nivel subclinic (sunt de intensitate úi frecvenĠă reduse úi nu
acoperă cele 4 categorii de simptome specifice tulburărilor relaĠionate cu stresul úi
evenimentele traumatice – reexperimentarea persisitentă a evenimentului traumatic,
evitarea stimulilor asociaĠi cu trauma, hiperactivitate generalizată úi alterarea
negativă a gândurilor úi a stării emoĠionale generale1), persoanele în cauză
beneficiază de un program de intervenĠie specializată, sub forma consilierii
psihologice. Toate aceste persoane sunt reevaluate după 6 luni, 1 an, 1,5 ani, până la
30 de luni de la întoarcerea din teatrele de operaĠii.
Cu siguranĠă că, în comparaĠie cu populaĠia generală, participanĠii la
misiunile din teatrele de operaĠii prezintă un risc ridicat de a prezenta tulburări
relaĠionate cu stresul úi evenimentele traumatice (inclusiv tulburarea de stres
posttraumatic – Post Traumatic Stress Disorder). PrevalenĠa tulburării de stres
posttraumatic la militarii americani care au participat la operaĠiile Enduring Freedom
úi Iraqi Freedom úi care solicită sprijin psihologic după misiuni este între 4 úi 50%
(cifrele provin din 10 studii)2. În FranĠa a fost raportat un număr de aproximativ 400
de militari care au efectuat misiuni în Afgansitan úi care suferă de tulburarea de stres
posttraumatic3. În anul 2012, un studiu al armatei daneze, efectuat pe militarii care
au executat misiuni în provincia Helmand, Afganistan, a prezentat faptul că 47%
dintre aceútia au experimentat frică, oroare sau neajutorare, iar 97% au fost martorii
unui eveniment traumatizant. Cu toate acestea, studiul a arătat că prevalenĠa
tulburărilor relaĠionate cu stresul úi evenimentele traumatice a fost 0%4.
Cea mai frecventă dintre tulburările relaĠionate cu stresul úi cu
evenimentele traumatice este tulburarea de stres posttraumatic. Acest termen apare
pentru prima dată în Manualul de diagnostic úi statistică al tulburărilor mentale,
ediĠia a III-a din anul 1980 (DSM-III) úi comportă o serie de modificări până la
varianta actuală (DSM-V, apărută în 2013). IniĠial, accentul era pus pe trăiri
subiective ale evenimentului traumatic (frică intensă, neputinĠă, oroare) úi pe trei
categorii de simptome:
a) reexperimentarea persistentă a evenimentului traumatic (flashback-uri,
vise recurente, amintiri intruzive etc.);
b) evitarea persistentă a stimulilor asociaĠi cu trauma (evitarea gândurilor
úi situaĠiilor care au legătură cu trauma, paralizia reactivităĠii generale etc.);
c) simptome persistente de hiperactivitate generalizată (agresivitate,
insomnie, agitaĠie etc.).
În prezent, criteriul trăirii subiective a evenimentului traumatic a fost
eliminat úi raportarea se face la încă o categorie de simptome, aceea de alterare
negativă a gândurilor (cogniĠiilor) úi a stării emoĠionale generale (dispoziĠie afectivă).
De la înfiinĠare úi până în prezent, Centrul de investigaĠii
sociocomportamentale a evaluat personalul a două detaúamente care au executat
misiuni în teatre de operaĠii internaĠionale, în anul 2014, în locuri úi perioade diferite.

1

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA,
2013, p. 271.
2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2891773/
3
http://www.coemed.hu
4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23158889

71

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

Un aspect semnificativ luat în considerare de evaluatori, a fost faptul că, în
perioadele misiunilor, în ambele detaúamente, au existat evenimente cu potenĠial
traumatizant, respectiv dispozitive explozive improvizate (IED) au fost detonate de
insurgenĠi în coloanele a două patrule. În primul caz, în urma exploziei, un militar a
decedat úi alĠi cinci au fost răniĠi, iar în cel de-al doilea caz au fost răniĠi uúor doi
militari.
Referindu-ne la prima structură, evenimentul a fost experimentat în mod
direct de militarii patrulei úi de cei care au oferit primul ajutor, úi în mod indirect de
cei care se aflau în relaĠii apropiate cu aceútia.
În urma prelucrării statistice úi a analizei datelor, au fost evidenĠiate o serie
de concluzii care sunt prezentate sintetic prin intermediul graficelor úi descrierilor
următoare.
La 94% dintre militari, nu au fost identificate simptome úi/sau manifestări
psihocomportamentale disfuncĠionale relevante pentru tulburările relaĠionate cu
stresul úi cu evenimentele traumatice. La 6% dintre militari au fost dezvoltate
manifestări psihocomportamentale disfuncĠionale de intensitate subclinică, care însă
nu îndeplinesc criteriile de diagnostic pentru tulburările relaĠionate cu stresul úi cu
evenimentele traumatice. Astfel, în figura nr. 1 sunt prezentate datele referitoare la
strategiile de coping, care au rol de menĠinere úi suport afectiv, utilizate de militari.
La 98% dintre militarii evaluaĠi, a fost evidenĠiat faptul că, în cazul confruntării cu
situaĠii dificile, se bazează pe suportul moral úi emoĠional al camarazilor, că
subunităĠile sunt coezive úi că sentimentul de apartenenĠă la grup este puternic.

Figura nr. 1 – RelaĠia dintre strategiile de coping centrate pe emoĠie (Ce), strategiile de
coping bazate pe rezolovarea de probleme (Cp) úi intensitatea suportului moral (Sm)
Pe de altă parte, a fost remarcată o corelaĠie semnificativă între rezultatele
obĠinute la proba care vizează simptomele de stres posttraumatic (PCL-M) úi cea care
vizează strategiile de coping centrate pe emoĠie, utilizate de către militari (rho = 0.376,
p<0.05), aúa cum rezultă din figura nr. 2.
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Figura nr. 2 – RelaĠia dintre strategiile de coping centrate pe emoĠie (Ce), strategiile de coping
bazate pe rezolovarea de probleme (Cp) úi intensitatea simptomelor de stres posttraumatic (PCL-M)

Se poate concluziona că, militarii care au fost expuúi evenimentului cu
potenĠial traumatic úi au suferit răni, au aplicat soluĠii din sfera afectivă pentru a-úi
rezolva problemele. Deoarece simptomele acestora sunt de natură subclinică, iar în
acelaúi timp există un deficit de strategii centrate pe rezolvarea de probleme, psihologul
va avea sarcina să urmărească evoluĠia acestora úi, totodată, să recomande sau să aplice
tehnci de intervenĠie specifice terapiei cognitiv-comportamentale, dacă va fi cazul.
În ceea ce priveúte percepĠia individuală a stării generale de sănătate, aúa cum
se observă în figura nr. 3, aceasta începe să se modifice în sensul apariĠiei primelor acuze
psihosomatice din momentul în care frecvenĠa de apariĠie a unor manifestări specifice
stresului posttraumatic începe să crească (rho = 0.502, p<0.001). Modul în care militarii
percep viitorul prin prisma aúteptărilor identificate cu scala deznădejdii, nu corelează nici
cu starea generală de sănătate, nici cu percepĠia subiectivă a simptomelor stresului
posttraumatic.

Figura nr. 3 – RelaĠia dintre simptomele de stres posttraumatic (PCL-M), scala deznădejdii
(Beck) úi intensitatea trăirii strării de sănătate (PHQ)
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FaĠă de screening-ul anterior, în cazul celei de a doua structuri, noutatea
constă în faptul că setul de probe psihologice a fost completat cu un inventar, care
scoate în evidenĠă rezilienĠa individuală, nivelul perceput al riscului înaintea, în
timpul úi după misiune, percepĠia militarului asupra calităĠii pregătirii de care a
beneficiat, precum úi percepĠia sprijinului familial úi social în timpul úi după
misiune.
Participarea zilnică sau aproape zilnică la misiuni, precum úi posibilitatea
de a fi martor la viaĠa comunităĠilor locale, corelează semnificativ cu valori crescute
la lista simptomelor de stres posttraumatic (pentru dimensiunile D úi PCL-M, rho =
0.221, p<0.01). Cu cât un militar participă la mai multe misiuni, creúte riscul său de
a fi afectat negativ de condiĠiile în care trăiesc localnicii. Totuúi, este demn de
remarcat că majoritatea militarilor nu a fost influenĠată negativ de factorii externi în
care úi-a desfăúurat misiunea, aúa cum rezultă úi din figura nr. 4.

Figura nr. 4 – RelaĠia dintre experienĠa în luptă (D), experienĠa de după luptă (E)
úi lista simptomelor de stres posttraumatic (PCL-M)
În figura nr. 5, este evidenĠiat faptul că pregătirea în vederea executării
misiunii în teatrul de operaĠii a fost percepută ca fiind corespunzătoare de către
militari, în special de către cei care nu au participat zilnic la misiuni úi de către cei
care nu úi-au făcut griji legate de mediul în care acĠionau. În acelaúi timp, se observă
o tendinĠă de nemulĠumire privind nivelul antrenamentului primit în Ġară úi al dotării,
la militarii care au făcut parte din patrule úi care, datorită interacĠiunii cu mai multe
categorii de persoane, úi-au făcut úi cele mai mari griji privind propria siguranĠă
(pentru dimensiunile H úi D rho = -0.271, p<0.01).
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Figura nr. 5 – RelaĠia dintre experienĠa în luptă (D), îngrijorările
pe timpul dislocării (G) úi antrenamentul úi pregătirea înaintea dislocării (H)
În urma evaluării strategiilor individuale de adaptare la stres în situaĠii
dificile sau cu un grad ridicat de risc, s-a constatat o corelaĠie pozitivă, echilibrată,
între strategiile centrate pe rezolvarea de probleme (cp), cele centrate pe emoĠie (ce)
úi suportul moral (sm) (pentru dimensiunile ce úi cp rho = 0.650, p<0.001, respectiv
pentru dimensiunile cp úi sm rho = 0.587, p<0.001).
Valorile ridicate la utilizarea strategiilor de coping corelează pozitiv cu
valorile ridicate ale sprijinului moral, ceea ce subliniază importanĠa coeziunii unei
structuri atât pentru succesul misiunii cât úi pentru dezvoltarea personală a fiecărui
membru.
În figura nr. 6 este evidenĠiată corelaĠia dintre strategiile de coping în
funcĠie de poziĠia celor care au făcut parte din patrula expusă la evenimentul cu
potenĠial traumatizant. Nivelul de expunere a fost stabilit astfel: 3 – membru al
echipajului maúinii care a fost deteriorată, rănit, 2 – membru al echipajului maúinii
deteriorate, fără răni, 1 – participant în cadrul patrulei, 0 – neparticipant în cadrul
patrulei. Se observă că cei doi răniĠi au cel mai ridicat nivel la adoptarea strategiilor
centrate pe rezolvarea de probleme (tendinĠă adoptată úi de ceilalĠi membri ai
echipajului maúinii afectate), ceea ce duce la concluzia că refacerea lor urmează
cursul normal.
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Figura nr. 6 – RelaĠia dintre strategiile de coping bazate pe emoĠie (Ce), strategiile
de coping centrate pe problemă (Cp) úi expunerea la evenimentul cu potenĠial
traumatic
ComparaĠia dintre modul în care militarii din cele două patrule care au fost
expuse la evenimentele traumatice au perceput acelaúi tip de eveniment traumatic
este prezentată în figurile nr. 7 úi nr. 8.

Figura nr. 7 – RelaĠia dintre lista simptomelor de stresposttraumatic (PCL-M),
scala deznădejdii (Beck) úi expunerea la evenimentul cu potenĠial traumatic, pentru
lotul 1
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Figura nr. 8 – RelaĠia dintre lista simptomelor de stresposttraumatic (PCL-M),
scala deznădejdii (Beck) úi expunerea la evenimentul cu potenĠial traumatic,
pentru lotul 2
În ambele cazuri, se observă că o percepĠie intensă a evenimentului
traumatic este însoĠită de scoruri oarecum ridicate la lista simptomelor de stres
posttraumatic, dar valorile sunt diferite între cele două grupuri (între 24 - 32 pentru
prima patrulă úi 21 pentru a doua patrulă). Se remarcă, în acelaúi timp, că la militarii
primei patrule, expuúi la evenimentul cu potenĠial traumatic, în comparaĠie cu cei
neexpuúi, există variaĠii semnificative doar la scorurile obĠinute cu scala deznădejdii
(la testul Kruskal-Wallis, Ȥ2 = 8.358, p<0.05), iar la militarii celei de-a doua patrule,
expuúi la evenimentul cu potenĠial traumatic, în comparaĠie cu cei neexpuúi, există
variaĠii semnificative doar la scorurile obĠinute cu scala simptomelor psihosomatice
(la testul Kruskal-Wallis, Ȥ2 = 9.904, p<0.05).
Facem menĠiunea că rezultatele au fost prezentate úi în cadrul grupului de
lucru desfăúurat la Ramstein, de către Centrul de excelenĠă NATO pe problematica
sănătăĠii mentale, iar acest gen de evaluare psihologică a fost apreciat de către
partenerii din unele armate NATO. Limitele studiului constau în numărul redus,
până în prezent, al acestui gen de evaluări precum úi în lipsa realizării de corelaĠii cu
alte categorii de militari, atât din Ġară cât úi din armatele partenere. Studiile
următoare vor avea în vedere, pe de o parte, depăúirea acestor limite, precum úi
adăugarea la setul de probe utilizat a unor instrumente noi, pentru surprinderea cât
mai fidelă a potenĠialelor probleme psihocomportamentale.
BIBLIOGRAFIE:
1) American Psychiatric Association, A. P. (2013) Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). 5th edn. United States: American Psychiatric
Publishing, p. 271.
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ASPECTE METODOLOGICE
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Rezumat: Modelul „teoriei inteligenĠelor multiple” pare a fi superior, din anumite
perspective, modelului tradiĠional úi poate propune soluĠii conceptuale sau practice, atât
pentru dimensiunea orientării vocaĠionale, cât úi pentru selecĠia psihologică. Problema
clasificării persoanelor în funcĠie de I.Q., este încă de actualitate úi se utilizează de către
foarte mulĠi practicieni, dar úi viziunea pluralistă asupra inteligenĠei cucereúte din ce în ce mai
mulĠi adepĠi. Noul model acceptă faptul că oamenii dispun de puteri úi stiluri cognitive diverse,
specifice unor domenii largi ale activităĠii umane, iar nivelul úi combinarea acestora dau
amprenta individului.
Abstract: The Theory of Multiple Intelligences seems to be superior to the
traditional model and it could propose conceptual or practical solutions so to the vocational
directions as if for the psychological selection. The problem of the hierarchy of people
according to I.Q is still actually and it is used from many practicants, but also the pluralist
vision above intelligence conquers more and more fans. The new model accepts the fact that
people have different kinds of cognitive styles and their combinations and their development
level give the individual imprints.

I. MĂSURAREA ÎN PSIHOLOGIE
Măsurarea în psihologie are extindere notabilă úi la alte funcĠii decât cele
cognitive, începând cu senzorialitatea úi evoluând spre trăsăturile de personalitate cu
valoare emergentă cum ar fi inteligenĠa emoĠională, rezolvarea de probleme în materie de
sens al vieĠii ú.a.
Se apreciază că psihologia nu are slăbiciuni metodologice în raport cu
útiinĠele naturii. Atribuirea de numere unui fapt comportamental presupune
corectitudine úi condiĠia de unicitate a semnificaĠiilor. Nu este o insuficienĠă a
psihologiei că practică măsurări primare, cum ar fi undele cerebrale sau pragurile
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senzoriale (cum este cazul inteligenĠei sau originalităĠii). În toate sferele de
determinism, fizic, chimic, astronomic, geologic, biologic, se practică cele două
genuri de măsurători. Ca să fie corecte úi univoce, intervin alte măsurători, începând
cu semnificaĠiile corelaĠiilor.
Dacă analizăm orientările actuale ale practicii psihologice vom observa
preocuparea pentru formalizare, standardizare úi practică unitară, atât în psihometrie
cât úi în psihoterapie, ca rezultat al nevoii de aliniere úi de răspuns la măsurarea
eficienĠei practicii psihologice în cele două subdomenii enunĠate, respectiv a
prognozei comportamentului úi al ameliorării deficienĠelor sau tulburărilor psihice.
În concluzie, demersul de măsurare a proceselor psihice rămâne deschis
studiului úi, totodată, o preocupare pentru dezvoltarea metodelor, tehnicilor úi
procedurilor, dar úi a modului de interpretare úi valorificare a rezultatelor obĠinute.
II. MODELE TEORETICE PRIVIND ABORDAREA INTELIGENğEI
InteligenĠa, ca dimensiune psihică, înseamnă o raportare la real cu
considerarea mai mult sau mai puĠin explicită a structurii situaĠiei problematice úi că
are implicaĠii asupra tuturor situaĠiilor de viaĠă.
Încercând să găsească o explicaĠie úi o formă de măsurare concretă a
inteligenĠei, mai bine de o jumătate de secol, testul Standford-Binet úi variantele
sale, au clasificat oamenii din diverse profesii, vârste úi din tot spectrul activităĠilor
umane, după o formulă matematică surprinzător de generală. PerformanĠele definite
statistic, pentru o populaĠie reprezentativă, sunt raportate la vârsta biologică a
persoanei concrete, iar pentru evitarea numărului zecimal, se înmulĠeúte cu 100.
Măsura inteligenĠei generale („g”), după Spearman ori a „I.Q.” după Terman, a fost
supusă probelor de fidelitate úi validitate, urmărindu-se longitudinal loturi tipice de
persoane, cedând prioritate astfel experienĠei, motivaĠiei úi valorilor personale, iar
măsurarea inteligenĠei se dovedeúte prin recunoaúterea „meritelor” profesionale, prin
citare, acceptare úi impact.
Dată fiind înalta mobilitate funcĠională a psihicului, testele de potenĠial sau
randament, ca úi cele de personalitate, indică o tendinĠă a dezvoltării proxime, lăsând
vieĠii rolul de modelator pentru forme, conĠinuturi, ritmuri úi semnificaĠii.
Studiul inteligenĠei a cunoscut o preocupare veche úi constantă,
structurându-se astfel mai multe orientări teoretice care abordează atât procesul
psihic deosebit de complex, cât úi conceperea sau operaĠionalizarea instrumentelor
de evaluare.
În literatura de specialitate, cele mai frecvente abordări teoretice vizează:
modelul psihometric, modelul factorial, modelul genetic, modelul ecologic úi
modelul triarhic (Andrieú, 2007)1. Însă, mai recent, la începutul anilor ’80, ca o
completare la modelele tradiĠionale enumerate anterior, apare o nouă úi interesantă
abordare, denumită teoria inteligenĠelor multiple.
Referindu-se la teoria inteligenĠelor multiple, autorul acesteia, Howard
Gardner (2006)2, prezintă teoria ca un model alternativ, ghidat de o altă orientare

1
2

Andrieú, A. - Testarea psihologică. Aptitudini úi inteligenĠă
Gardner, H., - InteligenĠe multiple
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asupra dezvoltării úi măsurării inteligenĠei, fiind în esenĠă o viziune pluralistă.
Modelul recunoaúte mai multe faĠete discrete úi diferite ale inteligenĠei úi acceptă
faptul că oamenii au puteri úi stiluri cognitive deosebite, dar úi capacităĠi distincte,
începând cu inteligenĠa muzicală până la cea implicată în înĠelegerea de sine.
Teoria inteligenĠelor multiple pluralizează conceptul tradiĠional al
inteligenĠei, susĠinând că o inteligenĠă este „o capacitate computaĠională”, adică o
capacitate de a procesa un anumit tip de informaĠie sau aptitudinea de a rezolva un
anumit tip de probleme pe baza unor operaĠii sau a unui set de operaĠii identificabile
(Gardner, 2006). Se apreciază că, fiecare inteligenĠă este activată sau declanúată de
anumite tipuri de informaĠii prezente la nivel intern sau extern.
Autorul conchide (2006): „teoria inteligenĠelor multiple descrie mai bine
competenĠa cognitivă umană în termenii unui set de capacităĠi, talente sau aptitudini
mentale, numite inteligenĠe úi toĠi indivizii normali posedă fiecare dintre aceste
aptitudini într-o oarecare măsură, iar diferenĠa dintre aceútia este dată de proporĠia
aptitudinilor úi natura combinării lor”.
La prima vedere putem aprecia că modelul „teoriei inteligenĠelor multiple”
pare a fi superior, din anumite perspective, modelului tradiĠional úi poate propune
soluĠii conceptuale sau practice, atât pentru selecĠia psihologică, cât úi pentru
dimensiunea orientării vocaĠionale.
Problema clasificării persoanelor în funcĠie de I.Q., specifică modelului
tradiĠional, este încă de actualitate úi se utilizează de către foarte mulĠi practicieni,
dar úi viziunea pluralistă asupra inteligenĠei cucereúte din ce în ce mai mulĠi adepĠi.
Măsurarea I.Q., abordată ca viziune unidimensională de evaluare a
inteligenĠei, plasează persoanele în două categorii, unele deasupra pragului/limitei,
respectiv admise pentru a urma un anume program, altele sub pragul/limita,
respectiv respinse pentru a urma programul, poate chiar pentru un singur punct
diferenĠă.
Fără îndoială această abordare funcĠionează bine pentru anumite persoane,
cele mai bune úi strălucite vor fi situate acolo unde le este locul, însă cele care se
află în zona pragului/limitei de admis/respins cu siguranĠă vor avea frustrări úi
nemulĠumiri.
Viziunea unidimensională pare a fi corectă, în fond fiecare persoană este
tratată în acelaúi mod iar sistemul de măsurare este raĠional.
Totuúi, în practica selecĠiei, au fost observaĠii úi exprimate unele
nedumeriri precum că „sportivi cu rezultate remarcabile, absolvenĠi de diverse
instituĠii úi diferite specializări cu merite deosebite, specialiúti cu expertiză în diferite
domenii etc.”, la testele de inteligenĠă, uneori obĠin scoruri care se află la limita
standardului de admis, deúi, fără îndoială, aceútia dispun de o anume inteligenĠă care
le permite să-úi îndeplinească sarcinile de învăĠare sau de muncă.
Se poate deduce astfel că, prin maniera tradiĠională sau viziune
unidimensională de măsurare a inteligenĠei, nu se iau în considerare domenii úi arii
largi ale activităĠii umane sau că, în anumite situaĠii probele/testele nu sunt cele mai
potrivite sau adecvate tipului de sarcină pentru care se utilizează.
Pornind de la aceste considerente, dar úi de la unele aprecieri precum că o
faĠetă a inteligenĠei se poate dezvolta doar pe baza celorlalte capacităĠi de
prelucrarea a informaĠiei (faĠete) úi că este operabilă fluent atunci când mai multe
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capacităĠi computaĠionale specifice sunt prezente (Gardner, 2006)3, am ales să
studiem selecĠia la intrarea în organizaĠie prin prisma faĠetelor inteligenĠelor
multiple.
Astfel, o echipă de specialiúti dintr-o structură de profil, având ca obiectiv
general elaborarea unor probe psihologice după modelul „teoriei inteligenĠelor
multiple”, au conceput un design de studiu privind unele faĠete ale inteligenĠei
multiple care este prezentat în capitolul următor.
Pentru fiecare faĠetă/tip de inteligenĠă ne-am propus să elaborăm úi să
utilizăm cel puĠin un test cu conĠinut tematic similar úi specific capacităĠii cognitive,
iar persoanele evaluate să fie solicitate pentru a rezolva probleme asemănătoare pe
tot parcursul testului, ceea ce îi va ajuta să utilizeze capacităĠile proprii de
raĠionament úi de rezolvare a problemelor.
Alegerea/construirea testelor/probelor formale, utilizate în procesul de
evaluare/selecĠie a faĠetelor inteligenĠei, reprezintă o etapă extrem de importantă în
demersul de validare a modelului. Testele pot fi un aliat al specialistului pentru a
recunoaúte diferite caracteristici cognitive, dar numai dacă sunt concepute pentru a
evidenĠia, în loc de a masca, asemenea diferenĠe.
De asemenea, o altă dimensiune extrem de importantă a studiului vizează
valorificarea rezultatelor individuale obĠinute úi conturarea profilului aptitudinal,
care va răspunde úi cerinĠei de consiliere/orientare vocaĠională, prin sublinierea úi
evidenĠierea specialităĠilor în care persoana poate obĠine o eficienĠă crescută.
III. METODOLOGIA CERCETĂRII
Studiul privind elaborarea unei baterii de probe psihologice destinată
evaluării faĠetelor inteligenĠei/aptitudinilor cognitive, echivalente cu criteriile
psihologice „aptitudini generale” a pornit de la necesitatea selecĠiei subiecĠilor pe
baza aptitudinilor necesare rezolvării unor sarcini concrete, la standardele de
performanĠă impuse de postul/funcĠia pentru care se solicită evaluarea.
În elaborarea bateriei de probe pentru evaluarea setului de criterii
psihologice numite „aptitudini generale” am avut în vedere „teoria inteligenĠelor
multiple”.
Pentru realizarea obiectivului general, am stabilit etapele de construire a
bateriei de probe, etape care ulterior s-au concretizat în obiective practic –
aplicative, astfel:
O1 - identificarea celor mai importante faĠete ale inteligenĠei implicate în
activitatea vizată ( etapa I de cercetare – metoda experĠilor);
O2 - definirea úi operaĠionalizarea conceptelor/faĠetelor inteligenĠei (etapa
a II-a de cercetare – metoda experĠilor);
O3 - elaborarea itemilor pentru fiecare faĠetă a inteligenĠei (etapa a III-a de
cercetare – metoda experĠilor);
O4 - construirea bateriei de probe psihologice respectând criteriile de
fidelitate úi validitate (etapa a IV-a de cercetare – metoda experimentului);

3

Gardner, H., - InteligenĠe multiple
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O5 - definitivarea formei finale a bateriei de probe úi stabilirea profilului
psihoaptitudinal optim (etapa a V a de cercetare, metode combinate).
Pentru realizarea primului obiectiv (identificarea celor mai importante
faĠete ale inteligenĠei implicate în activitatea vizată) am operat cu modelul „teoriei
inteligenĠelor multiple” elaborat de Gardner úi cu profesiogramele existente, la
momentul actual, în COR (Clasificarea OcupaĠiilor din România) pentru unele
familii de specialităĠi sau profesii.
Utilizând metoda experĠilor (psihologi cu experienĠă în domeniul selecĠiei
psihologice), în demersul de identificare a celor mai importante faĠete ale
inteligenĠei răspunzătoare pentru atingerea unor performanĠe în activitatea
profesională, au rezultat 6 faĠete ale inteligenĠei, denumite criterii psihologice
„aptitudini generale”, astfel:
• inteligenĠa verbală (I.V);
• inteligenĠa numerică (I.N);
• inteligenĠa spaĠială (I.S);
• inteligenĠa organizatorică úi funcĠionărească (I.O.F.);
• inteligenĠa tehnică (I.T);
• inteligenĠa generală de învăĠare (I.G.Î.).
În cea de-a doua etapă de cercetare, care vizează definirea úi
operaĠionalizarea conceptelor/faĠetelor inteligenĠei (O2), au fost concepute definiĠiile
fiecărei faĠete, operaĠionalizate conceptele (cele 6 faĠete ale inteligenĠei) úi a fost
stabilită importanĠa evaluării lor pentru activităĠilor ce vor fi desfăúurate ulterior la
locul de muncă.
Precizăm că diferenĠa fundamentală dintre modelul tradiĠional úi cel al
teoriei inteligenĠelor multiple, privind evaluarea, constă în maniera de
operaĠionalizare a conceptelor. Dacă în evaluarea I.Q. se utilizează teste, verbale sau
nonverbale, ale căror itemi abordează teme diversificate în conĠinut, evaluarea
faĠetelor inteligenĠelor multiple va utiliza teste structurate pentru fiecare categorie.
Pentru conturarea cadrului conceptual, prezentăm conceptele de bază cu
care operăm, aúa cum sunt descrise în literatura de specialitate, dar mai ales cum au
fost adaptate úi acceptate de grupul de experĠi:
a) InteligenĠa verbală exprimă capacitatea de a recepĠiona, prelucra úi
opera cu cuvinte, de a înĠelege relaĠiile dintre noĠiuni úi de a elabora raĠionamente de
tip verbal, fiind necesară pentru:
• emiterea, recepĠionarea úi procesarea unor mesaje verbale;
• însuúirea unor noĠiuni teoretice úi practice de specialitate;
• colaborarea cu autorităĠile úi cu populaĠia în diverse situaĠii;
• înĠelegerea instructajelor, condiĠiilor úi măsurilor de siguranĠă pe timpul
executării unor activităĠi cu grad de risc crescut.
b) InteligenĠa spaĠială exprimă capacitatea de a determina forma,
dimensiunea, relaĠia úi orientarea unui obiect în raport cu altul sau cu o anumită
structură, fiind necesară pentru:
• elaborarea unor strategii de acĠiune;
• descifrarea relaĠiilor dintre unele elementele grafice sau practice
prezentate sau dispuse în plan bi sau tridimensional;
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• rezolvarea unor situaĠii practice din teren;
• plasarea unor semne convenĠionale pe un plan de acĠiune sau pe o hartă.
c) InteligenĠa numerică exprimă capacitatea de a lucra cu cifre, de a
rezolva rapid probleme simple de matematică, fiind necesară pentru:
• gestionarea resurselor materiale úi umane;
• planificarea, gestionarea, administrarea úi utilizarea unor sume da bani
sau fonduri bugetare;
• calcularea unui necesar de materiale úi utilizarea judicioasă a resurselor.
d) InteligenĠa organizatorică úi funcĠionărească exprimă abilitatea de a
surprinde detaliile, acurateĠea în compararea, evaluarea úi aprecierea unor produse,
programe, planuri, litere, cuvinte, serii de litere, viteza perceptuală, rapiditatea
deciziei, fiind necesară pentru:
• elaborarea, completarea sau înscrierea unor documente;
• organizarea, planificarea úi desfăúurarea activităĠilor;
• realizarea actului de conducere/execuĠie;
• managementul organizaĠiei;
• transmiterea de mesaje úi date prin intermediul mijloacelor de
comunicaĠie;
• criptarea/decriptarea unor mesaje/informaĠii transmise codificat s.a.;
• rapiditatea deciziei în situaĠii limită.
e) InteligenĠa tehnică presupune capacitatea de a înĠelege principiile
mecanicii, miúcările, forĠa de acĠiune, principiile simple ale fizicii, relaĠiile dintre
obiecte úi fenomene, fiind necesară pentru:
• cunoaúterea, întreĠinerea úi exploatarea mijloacelor tehnice úi a
aparaturii din dotare;
• folosirea judicioasă a tehnicii în funcĠie de caracteristicile úi
particularităĠile acesteia;
• perfecĠionarea tehnicii din dotare.
f) InteligenĠa generală de învăĠare exprimă capacitatea de a acumula
cunoútinĠe, informaĠii úi de a opera cu acestea, fiind necesară pentru:
• formarea deprinderilor úi exploatarea mijloacelor tehnice, materialelor úi
resurselor umane la standardele solicitate de post;
• adaptarea la situaĠii noi;
• înĠelegerea, prelucrarea úi adaptarea informaĠiilor la sarcini concrete;
• anticiparea unor evenimente úi efecte în situaĠii diverse.
A treia etapă de cercetare vizează elaborarea itemilor pentru fiecare faĠetă
a inteligenĠei/aptitudine cognitivă (O3). În această etapă, grupul de psihologi experĠi
în domeniul selecĠiei au stabilit ariile tematice subsumate dimensiunii investigate.
În urma studiului úi acordului exprimat de experĠi, au fost stabilite câte trei
arii tematice pentru culegerea úi conceperea itemilor din cadrul probelor pentru
evaluarea fiecărei faĠete, astfel:
a) proba pentru evaluarea aptitudinii verbale, conĠine itemi care vizează
analogiile verbale, respectiv cuvinte asemănătoare (sinonime), cuvinte opuse
(antonime) úi raĠionamentele logico-verbale;

83

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

b) proba pentru evaluarea aptitudinii spaĠiale cuprinde itemi care
vizează selecĠia unor corpuri secĠionate, a unor figuri desfăúurate úi a unor corpuri în
miúcare imaginare;
c) proba pentru evaluarea aptitudinii numerice conĠine itemi care solicită
efectuarea de calcule aritmetice simple, serii de numere alcătuite după o anumită
regulă úi probleme aritmetice contextualizate;
d) proba pentru evaluarea aptitudinii organizatorice úi funcĠionăreúti
cuprinde itemi care solicită completare de fraze, similarităĠi în grupuri de litere úi
relaĠia dintre grupuri de litere după criteriile asemănări úi deosebiri;
e) proba pentru evaluarea aptitudinii tehnice conĠine itemi care surprind
unele procese fizice úi miúcări ale obiectelor, scripeĠi úi angrenaje, pârghii;
f) proba pentru evaluarea aptitudinii generale de învăĠare cuprinde itemi
care solicită identificarea unor similarităĠi verbale într-o serie de cuvinte, ordonarea
noĠiunilor într-o succesiune logică úi continuarea unor serii de figuri după o regulă
dată.
Având în vedere diversitatea tematică, s-a întocmit lista cu itemii
construiĠi.
În urma analizei concordanĠei dintre experĠi úi a validităĠii de conĠinut
(metoda experĠilor), au fost eliminaĠi itemii care nu respectau criteriul calităĠii
privind conceptul úi aria tematică stabilită iniĠial, rezultând un număr de 40 de itemi
pentru fiecare faĠetă úi un total de 240 de itemi pentru întreaga baterie.
A patra etapă de cercetare vizează construirea bateriei de probe psihologice
respectând criteriile de fidelitate úi validitate (O4).
Probele psihologice rezultate au fost aplicate experimental pe un lot format
din 466 de subiecĠi, cu vârsta cuprinsă între 18 úi 40 de ani, având o medie de vârstă de
22,9 ani.
MenĠionăm că lotul respectă criteriul reprezentativităĠii úi este eterogen din
punctul de vedere al pregătirii úcolare, profesionale, vârstei úi genului.
Fiecare probă a fost aplicată pe 2 timpi (10 minute úi 15 minute) pentru a
se stabili timpul optim de completare a acestora.
Datele colectate în urma aplicării probelor au fost introduse úi prelucrate
într-o bază de date SPSS. După verificarea corectitudinii datelor, am efectuat analiza
de itemi.
Pentru acurateĠea rezultatelor statistice am codat răspunsurile la itemi
astfel: itemii rezolvaĠi corect au primit codul „1”, itemii rezolvaĠi greúit au primit
codul „0” puncte iar itemii neparcurúi, au primit codul „2”.
Am utilizat această codare pentru a verifica, prin analiză statistică,
normalitatea distribuĠiei răspunsurilor pentru fiecare item úi consistenĠa internă a
itemilor în cadrul fiecărui factor evaluat. Principalii indicatori statistici prin care am
verificat aceste aspecte au fost: media, abaterea standard úi coeficientul de
consistenĠă internă Į Crombach.
Într-o primă etapă, fiecare item a fost analizat în funcĠie de medie úi
abatere standard, pentru a urmări dacă respectă criteriile distribuĠiei normale. Am
definit condiĠia izolării sau eliminării itemilor care aveau mediile mult prea mari sau
mult prea mici faĠă de media teoretică úi cei cu dispersie mare însă, pentru
certitudinea rezultatelor, nu au fost eliminaĠi în această etapă. Următoarea operaĠiune
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a constat în calculul coeficientul de consistenĠa internă Į Crombach. Acest indicator
statistic ne indică, pe de o parte, impactul pe care fiecare item îl are asupra
consistenĠei interne a factorului general analizat, concordanĠa setului de itemi cu
dimensiunea analizată iar, pe de altă parte, corelaĠiile dintre ei. În urma acestei
proceduri, am eliminat itemii nediscriminativi, respectiv cei care au coeficientul Į
Crombach peste 0.80 (foarte uúori), sub 0.20 (foarte dificili) úi cei care nu respectau
criteriile unei distribuĠii normale, verificând în acelaúi timp dacă, prin eliminare, nu
a fost afectată omogenitatea probei.
În final, am avut în vedere ca numărul de itemi rămaúi să fie identic pentru
fiecare faĠetă a inteligenĠei. Au rezultat 120 de itemi, câte 20 pentru fiecare probă
psihologică.
Analizând valorile coeficienĠilor Į Crombach, prezentate în tabelul nr. 1,
pentru fiecare faĠetă putem observa că aceútia au o valoare mare, ceea ce garantează
că probele construite sunt omogene (itemii sunt consistenĠi ca sens) úi
unidimensionale (itemii se referă la o singură dimensiune/factor).
Tabelul nr. 1
Denumirea probei
Proba de aptitudine
verbală
Proba de aptitudine
spaĠială
Proba de aptitudine
numerică
Proba de aptitudine
tehnică
Proba de aptitudine
organizatorică úi
funcĠionărească
Proba de aptitudine
generală de învăĠare

Coeficient Į Crombach
Reliability Coefficients 20 items
Alpha = .7771
Standardized item alpha = .7719
Reliability Coefficients 20 items
Alpha = .6566
Standardized item alpha = .6502
Reliability Coefficients 20 items
Alpha = .7570
Standardized item alpha = .7642
Reliability Coefficients 20 items
Alpha = .5884
Standardized item alpha = .6072
Reliability Coefficients 20 items
Alpha = .5909
Standardized item alpha = .5940
Reliability Coefficients 20 items
Alpha = .7545
Standardized item alpha =.7592

Prin calcularea coeficienĠilor Į Crombach am verificat úi criteriul de
fidelitate al probelor, adică „precizia cu care un test măsoară anumite caracteristici
psihologice” (Havârneanu, 2000)4, folosind ca metodă „consistenĠa inter-item”.
De asemenea, literatura de specialitate menĠionează că „o probă care are
un coeficient de consistenĠă internă mare (Į Crombach), va avea úi o validitate de
conĠinut mare dacă factorul respectiv este precis descris, iar o foarte bună validitate

4
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de conĠinut poate asigura úi o foarte bună validitate predictivă sau de criteriu”
(Constantin, 2004).5
În ceea ce priveúte, validitatea sau „calitatea măsurării” (Havârneanu,
2000), literatura de specialitate enumeră trei metode de bază, astfel:
• validitatea de conĠinut, care se referă la măsura în care itemii formulaĠi
vizează conĠinutul dimensiunii/faĠetei propusă pentru evaluare;
• validitatea de construct, reprezintă măsura în care factorul măsurat
poate fi evaluat úi de alte instrumente similare (probe care măsoară aceleaúi faĠete
ale inteligenĠei);
• validitatea predictivă/de criteriu, vizează existenĠa unor relaĠii strânse úi
relevante între factorul pus în evidenĠă de o probă úi un criteriu extern.
Validitatea de conĠinut a fost verificată prin două procedee prezentate în
etapele trei úi patru ale cercetării, respectiv:
• analiza concordanĠei dintre experĠi cu privire la conĠinutul itemilor;
• eliminarea itemilor nediscriminativi.
În ceea ce priveúte validitatea de construct, aceasta este aplicabilă probelor
concepute de grupul de experĠi, fiind studiată úi analizată prin prisma rezultatelor obĠinute
de subiecĠi la baterii similare (AM1, AM2, AM3), utilizând metoda corelaĠiilor prin
intermediul coeficientului de corelaĠie Pearson, prezentate în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Denumirea probelor
Proba de aptitudine verbală

Proba de aptitudine spaĠială

Proba de aptitudine numerică
Proba de aptitudine organizatorică úi
funcĠionărească
Proba aptitudine tehnică

Proba de aptitudini generale de învăĠare

Coeficientul de corelaĠie úi pragul de
semnificaĠie
AM1 : r = .444** , p = 0,001
AM2 : r = .444** , p = 0,001
AM3 : r = .444** , p = 0,001
AM1 : r = .539** , p = 0,001
AM2 : r = .586** , p = 0,001
AM3 : r = .471** , p = 0,001
AM1 : r = .666** , p = 0,001
AM2 : r = .672** , p = 0,001
AM3 : r = .607** , p = 0,001
AM1 : r = .209* , p = 0,005
AM2 : r = .360** , p = 0,001
AM3 : r = .511** , p = 0,001
AM1 : r = .282** , p = 0,001
AM2 : r = .380** , p = 0,001
AM3 : r = .202** , p = 0,001
AM1 : r = .539** , p = 0,001
AM2 : r = .586** , p = 0,001
AM3 : r = .471** , p = 0,001

Din analiza valorilor prezentate în tabelul nr. 2, desprindem concluzia că,
deúi corelaĠiile sunt semnificative la un prag de 0.001, valorile coeficienĠilor nu sunt
5

Constantin, T., - Evaluarea psihologică a personalului
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mari iar acest aspect se datorează diversităĠii ariilor tematice privind conĠinutul
itemilor din bateria experimentală, comparativ cu bateriile utilizate pentru validare.
Totodată, amintim că, în acord cu Colton (1974)6, un coeficient de
corelaĠie situat între 0.25 úi 0.5 reprezintă un grad de asociere acceptabil, iar un
coeficient de corelaĠie situat între 0.5 úi 0.7 reprezintă o corelaĠie moderată spre
bună. Prin analiza de conĠinut a itemilor din probele concurente, apreciem că
valorile cele mai mari prezentate la fiecare probă susĠin asocierea datelor úi
confirmarea că sunt evaluate constructe similare.
Referitor la validitatea predictivă/de criteriu, aceasta nu este aplicabilă la
momentul actual din cauza lipsei criteriului însă va reprezenta obiectivul unei
cercetări viitoare.
În sfârúit, a cincea etapă de cercetare, vizează definitivarea formei finale a
bateriei de probe úi stabilirea profilului psihoaptitudinal optim (O5).
Plecând de la certitudinea că am obĠinut o baterie de probe psihologice
discriminative, susĠinută prin respectarea criteriilor statistice, am recurs la stabilirea
formei finale.
Fiecare probă din bateria de evaluare psihologică trebuie să conĠină
descrierea probei, instructajul/consemnul, itemii, instrucĠiunile de corectare úi
interpretare precum úi elementele pentru verificarea rezultatelor. În acest sens,
prezentăm în continuare, pentru exemplificare, câteva elemente privind proba de
inteligenĠă spaĠială (A.S.):
Proba A.S. (aptitudinea spaĠială)
Descrierea probei:
Este o probă de tip nonverbal care vizează:
• rapiditatea úi precizia de a rezolva sarcini cu conĠinut în imagini;
• capacitatea de a observa corpuri în miúcare/transformare (prin rotiri,
efectuarea de secĠiuni sau asamblări) úi de a opera cu algoritmi;
• nivelul de dezvoltare al reprezentărilor spaĠiale bi úi tridimensionale;
• spiritul de observaĠie, discriminarea vizuală, imaginaĠia, logica úi
memoria.
Proba cuprinde 20 de itemi.
Gradul de dificultate este mediu.
Consemnul/instructajul:
„În cadrul probei veĠi întâlni 20 de itemi cu desene care conĠin serii de
figuri, simboluri sau corpuri geometrice pentru care sunt formulate sarcini de
rezolvat úi variante de răspuns. Răspunsurile le veĠi consemna în foaia de răspuns.
LucraĠi cât mai repede úi corect posibil. Timpul de lucru este limitat. ÎncepeĠi!”
Exemplu de item:
Benzile desenate mai jos au în stânga câte un corp geometric secĠionat de
linia punctată. În urma secĠiunii, rezultă una dintre cele patru figuri din úir, notate cu
litere de la A la D. Care figură, dintre cele patru notate cu litere de la A la D,
corespunde secĠiunii?

6

Colton, T. - Statistics in Medicine
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A

B

C
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IV. INTERPRETAREA ùI VALORIFICAREA REZULTATELOR
Pentru a răspunde úi îndeplini ultimul obiectiv al studiului de cercetare s-a
recurs la analiza frecvenĠelor răspunsurilor în vederea stabilirii etalonului pentru
interpretarea úi valorificarea rezultatelor obĠinute cu ajutorul probelor.
Totodată, pentru etalonarea probelor am utilizat unele elemente de
statistică descriptivă: media, mediana, modul, abaterea standard, dispersia, valorile
minime, valorile maxime, indicatorii de boltire úi aplatizare ai curbei lui Gauss
precum úi distribuĠia de frecvenĠe.
Analiza indicatorilor statistici úi a distribuĠiilor de frecvenĠă prezentate în
anexă ne arată că rezultatele se distribuie, în general, pe întregul interval de valori al
probelor respectând criteriile unor distribuĠii normale, cu uúoare deplasări, fie spre
stânga pentru proba AN (media 6.63 úi abaterea standard 3.25), fie spre dreapta în
cazul probei AV( media 12.27 úi abaterea standard 3.77).
Pentru fiecare probă mediile úi abaterile standard se prezintă astfel:
• proba A.V. – inteligenĠa verbală – media 12.27 úi abaterea standard 3.77;
• proba A.S. – inteligenĠa spaĠială - media 9.80 úi abaterea standard 3.36;
• proba A.N. – inteligenĠa numerică - media 6.63 úi abaterea standard 3.25;
• proba A.O.F. – inteligenĠa organizatorică úi funcĠionărească - media
10.97 úi abaterea standard 2.87;
• proba A.T. – inteligenĠa tehnică - media 11.21 úi abaterea standard 3.15;
• proba A.G.Î. – inteligenĠa generală de învăĠare - media 10.81 úi abaterea
standard 3.38.
În funcĠie de specialitatea profesională, de exigenĠele postului pentru care
se solicită evaluarea dar úi de numărul total de itemi, etaloanele probelor pot fi
realizate în 5, 7, 9, 10, 11 clase normalizate, prin stabilirea unor praguri minime de
admisibilitate sau prin proiectarea unor profile aptitudinale optime.
Profilul aptitudinal al unui subiect se conturează prin raportarea datelor
individuale la profilul aptitudinal optim, stabilit de comun acord, de către specialiútii
care realizează selecĠia psihologică úi specialiútii în resurse umane.
Pentru exemplificare, prezentăm rezultatele concrete ale unei persoane
evaluate în scop de selecĠie, astfel: inteligenĠa verbală, N.S.=9; inteligenĠa spaĠială,
N.S.=4; inteligenĠa numerică, N.S.=4; inteligenĠa organizatorică úi funcĠionărească,
N.S.=8; inteligenĠa tehnică, N.S.=4; inteligenĠa generală de învăĠare, N.S.=8.
Din rezultatele prezentate rezultă că persoana dispune de un set de
capacităĠi, inteligenĠe sau aptitudini mentale úi cognitive, numite criterii psihologice,
dezvoltate la nivel de mediu superior.
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Dintre acestea se remarcă:
• capacitatea de operare úi prelucrare a informaĠiilor cu conĠinut verbal, bazată
pe nivelul úi volumul vocabularului, flexibilitatea, abilitatea de căutare a soluĠiei verbale,
rapiditatea úi precizia de rezolvare a sarcinii primite pe cale orală/literală úi/sau cu
conĠinut verbal;
• capacitatea de a înĠelege relaĠiile stabilite între anumite noĠiuni úi de a
reconstrui mental úi practic funcĠiunile unor obiecte sau fapte după modele sau coduri
conĠinute în texte, expresii verbale sau fenomene/fapte în desfăúurare;
• capacitatea de operare cu conĠinuturi figurative, de sesizare, identificare úi
determinare a unor reguli sau inferenĠa acestora, pe baza succesiunii lor.
Pe un plan secund, la un nivel mai scăzut faĠă de primele, se află:
• capacitatea de reprezentare spaĠială bi sau tridimensională, spiritul de
observaĠie úi discriminarea vizuală, care presupune transformarea imagistică a unor
imagini din planul tridimensional în cel bidimensional;
• capacitatea de a observa corpurile úi evoluĠia lor în spaĠiu, atât în
integralitate, prin rotiri, cât úi prin practicarea de secĠiuni, rotaĠii sau translaĠii ale părĠilor
componente, reflectând flexibilitatea, abilitatea de căutare a soluĠiei spaĠiale, rapiditatea úi
precizia de rezolvare a sarcinilor primite pe calea sau cu conĠinut de imagini ale unor
corpuri úi secĠiuni ale acestora;
• capacitatea de a raĠiona pe baza unor relaĠii numerice úi a evoluĠiei unor
valori rezultate prin multiplicare sau divizare, pe baza informaĠiilor primite sub forma
unor serii de numere cu diferite raĠii sau pe baza unor propoziĠii care propun operaĠii de
tipul celor enumerate.
Rezultatele obĠinute de subiect se raportează la profilul aptitudinal optim prezentat
mai jos, conturat pentru unele specialităĠi din domeniile tehnice, logistice úi umaniste.
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Persoana evaluată a optat iniĠial pentru a urma unele programe de pregătire
universitară într-o specializare din domeniul útiinĠelor tehnice. În urma rezultatelor
obĠinute úi a profilului conturat, prin raportarea acestuia la profilul aptitudinal optim,
persoana a beneficiat de consiliere vocaĠională úi úcolară pentru a-úi schimba
opĠiunea în funcĠie de noile date avute la dispoziĠie.
În concluzie, în cadrul consilierii úi orientării vocaĠionale se evidenĠiază
capacitatea persoanei evaluate de a procesa úi opera cu anumite tipuri de informaĠii
sau de a rezolva un anumit tip de probleme, pe baza unor operaĠii sau a unui set de
operaĠii identificabile, subliniind posibilitatea ca persoana să obĠină rezultate
academice sau profesionale foarte bune în domeniul útiinĠelor sau profesiilor
umaniste, contrar opĠiunii pentru domeniul útiinĠelor sau profesiilor tehnice.
V. CONCLUZII
Psihologia ca útiinĠă descrie, mai ales prin aplicaĠiile sale, persoana, atât în
complexul relaĠiilor cu alte fiinĠe umane cât úi/mai ales din perspectivă individuală;
oamenii sunt toĠi „la fel” dar, de fapt, nu există în lume doi oameni identici,
diferenĠele fiind nenumărate, de la datele antropometrice, fizionomice, timbru vocal,
amprente digitale până la aptitudini úi abilităĠi fizice, profesionale, intelectuale,
artistice úi altele, datorită experienĠelor strict individuale de creútere/dezvoltare úi
formare/instruire. Din această perspectivă ne interesează măsurarea trăsăturilor úi
însuúirilor care alcătuiesc setul celor necesare úi suficiente într-o activitate sau grup
de activităĠi (respectiv profesie sau îndeletnicire) úi care constituie supraunitar
raportul dintre suma însuúirilor úi cea a exigenĠelor unei profesii ori activităĠi.
Intrarea într-un sistem în care se desfăúoară o serie de activităĠi specifice
sau grup de profesii care servesc o anume tehnologie/procesare presupune ca
persoanele să deĠină úi să aplice setul de aptitudini úi interese în sinergie cu scopurile
organizaĠiei, iar pentru specialiútii care fac selecĠia/evaluarea psihologică pentru
constituirea úi menĠinerea resursei umane la standardele proiectate, să aplice o
măsurare comună, pentru toĠi oamenii úi aptitudinile lor, dar prin care să descrie
separat úi specializat performanĠele úi să poată merge cu rezultatele/concluziile
selecĠiei către repartizare/formare/instruire.
Este cunoscut faptul că activitatea din organizaĠii solicită prezenĠa unor
trăsături individuale specifice pentru obĠinerea unor randamente superioare, de aici
venind úi necesitatea constituirii unei baterii care să surprindă, încă de la selecĠie,
„potenĠialul aptitudinal specific unei profesii”, respectiv a aptitudinilor considerate
importante pentru atingerea performanĠelor în procesul de formare profesională.
SelecĠia este una dintre primele etape dintr-un demers amplu ce are ca
principal obiectiv creúterea eficienĠei în îndeplinirea atribuĠiilor instituĠionale, la
standarde ridicate, ale personalului. Pentru obĠinerea unei eficienĠe maxime úi a unor
rezultate superioare în activităĠile desfăúurate în organizaĠii, factorii de decizie din
selecĠie úi resurse umane trebuie să Ġină cont de potenĠialul aptitudinal specific, útiut
fiind faptul că dezvoltarea acestuia pe parcursul carierei duce la optimizarea
activităĠii respective.
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A fost constituită o baterie unică pentru aprecierea potenĠialului
personalului care să răspundă la toate nivelurile de pregătire, pentru activităĠi de
execuĠie generale, mediu specializate úi specializate, ultimele cuprinzând úi exigenĠe
pentru manageri până la vârful piramidei organizaĠiei. Componentele sale
(subtestele), evaluează nivelul/potenĠialul a úase faĠete specifice/aptitudini cognitive,
respectiv aptitudinea verbală, aptitudinea numerică, aptitudinea spaĠială, aptitudinea
organizatorică úi funcĠionărească, aptitudinea tehnică úi aptitudinea generală de
învăĠare.
Aplicarea acestui instrument obiectiv úi standardizat, precum bateria unică,
oferă posibilitatea cunoaúterii útiinĠifice, obiective úi reale a potenĠialului resursei
umane care candidează pentru intrarea într-o organizaĠie, precum úi pe parcursul
carierei profesionale, prin variantele sale specifice etapelor úi categoriilor
profesionale evaluate.
Studiile de validare a bateriei au confirmat fidelitatea, omogenitatea úi
valoarea sa prognostică úi au fixat timpii standard de aplicare.
Curbele descriptoare ale performanĠei subiecĠilor din lot/populaĠia cercetării, pentru
toate subtestele corelează înalt cu criteriile stabilite de experĠi úi validează bateria ca
predictor al performanĠelor profesionale ale resursei umane evaluate.
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DOMINANTE ALE PERSONALITĂğII LIDERULUI
ùI IMPLICAğII ÎN STILUL DE CONDUCERE
Adrian PRISĂCARU*
Ana-Maria GEORGESCU**
Rezumat: Lucrarea îúi propune să abordeze unele aspecte privind relaĠia úi
implicaĠiile unor dimensiuni de personalitate în actul de conducere, conturarea unor
competenĠe psihosociale ale liderului militar úi, totodată, reliefarea dominantelor care dau
consistenĠă stilului de conducere. Profilul astfel realizat, alături de interpretarea calitativă a
rezultatelor, oferă decidentului dar mai ales psihologului posibilitatea de a formula un
prognostic privind evoluĠia liderului cu o anumită orientare a stilului de conducere úi
recomandări pentru valorificarea potenĠialului acestuia.
Abstract: This work attends to cover some aspects related to the influence of
personality dimensions over management style. It tries to find out the most important military
leader’s psychological and social skills, and to underline the psychological main factors of the
leadership style. This leader’s given profile, alongside with the qualitative data review offers to
the leader himself/herself and mostly to the psychologist, the possibility to estimate the
leadership style orientation and evolution, and to recommend ways for personal capacities
enhancement.

I. CONSIDERAğII GENERALE PRIVIND CONDUCEREA ÎN
ORGANIZAğIA MILITARĂ
În societatea de astăzi se înregistrează o creútere semnificativă a frecvenĠei
apariĠiei unor situaĠii deosebite, atât în ceea ce priveúte gradul de expunere a
individului la unele evenimente psiho-traumatizante, cât úi în ceea ce priveúte
implicarea grupurilor sau organizaĠiilor în activităĠi cu risc crescut, ceea ce
revendică abordarea conducerii ca un aspect vital al funcĠionării sistemelor
organizaĠionale úi sociale.
Caracteristicile structural-funcĠionale ale organizaĠiei militare impun
existenĠa unei resurse umane cu aptitudini speciale, cu pregătire profesională de
nivel înalt úi a unei conduceri competente. Activitatea membrilor organizaĠiei
militare se derulează în ultima vreme, din ce în ce mai mult, în medii ostile, în care
există permanent pericolul de pierdere a vieĠii, ceea ce reprezintă un motiv în plus
pentru a studia, a selecĠiona úi a forma conducători care să poată gestiona complexa
problematică a acestui tip de organizaĠie.
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Un alt motiv serios pentru care trebuie să acordăm atenĠie conducerii este
faptul că specificul activităĠilor militare presupune colaborare úi cooperare. Efectele
stilului de conducere se răsfrâng direct asupra climatului, relaĠiilor interpersonale úi
eficienĠei organizaĠionale, influenĠând direct modul de rezolvare a sarcinilor în
echipă, precum úi performanĠele individuale sau colectiv.
Astfel, se impune mutarea accentului de pe problemele conducerii în
general, pe cele care privesc descoperirea a noi stiluri de conducere, adecvate „noului
spirit” al societăĠii úi organizaĠiilor moderne. Pentru că, aúa cum remarca W. Bennis
(apud. Zlate, 1981)1, „rolul conducătorului a devenit infinit mai complex, acesta fiind
acum centrul unui set deosebit de multicolor de presiuni úi roluri; conduce o organizare
complexă, în care sarcina acestuia este de a coordona, negocia, motiva úi integra”. În
mod firesc, conducătorul trebuie să aibă útiinĠa úi competenĠa de a produce
împrejurările în care cei mai capabili oameni să-úi poată evidenĠia aptitudinile, să-úi
poată coordona eforturile, rămânând angajaĠi faĠă de scopurile organizaĠionale úi
integrându-úi eforturile astfel încât nici unul dintre aceútia, lucrând singur, nu le-ar
putea depăúi.
Autori de renume consideră că stilul de conducere „este molipsitor”, că se
propagă în întreaga organizaĠie úi influenĠează evoluĠia úi performanĠele acesteia.
Există stiluri de conducere adaptative, cum ar fi cel transformaĠional sau cel
interacĠional-integrativ, considerate optime, care influenĠează pozitiv procesele
organizaĠionale úi performanĠele, dar úi stiluri dezadaptative, cum ar fi cel paranoic,
depresiv, obsesiv sau cel schizoid care influenĠează total nefavorabil funcĠionarea
organizaĠională úi sunt incompatibile cu scopurile organizaĠiei militare.
Sunt doar câteva argumente pentru care studierea úi evaluarea stilului de
conducere capătă o importanĠă deosebită în organizaĠia militară, acesta putând fi
considerat o variabilă organizaĠională cu puternice implicaĠii asupra tuturor proceselor
organizaĠionale, printre care: comunicarea, relaĠionarea interpersonală, motivaĠia
pentru muncă, ataúamentul faĠă de organizaĠie, devotamentul úi implicarea în muncă.
II. STILUL DE CONDUCERE - DELIMITĂRI CONCEPTUALE ùI
DEFINIğII
NoĠiunea de stil are originea în franĠuzescul style, latinescul stylus sau
grecescul stylos, însă în dicĠionarul limbii române are mai multe semnificaĠii, din
care reĠinem:
• mod specific de exprimare úi prezentare artistică a realităĠii într-un
anumit domeniu (în diferite perioade de timp), cum ar fi spre exemplu în pictură, în
arhitectură etc.;
• ansamblu de procedee folosite într-un domeniu de activitate, cum ar fi
spre exemplu cel de conducere, de înot etc.;
• totalitatea mijloacelor de limbă specifice unui anumit domeniu de
activitate, unui anumit mediu sau unui anumit grup de vorbitori, cum ar fi spre
exemplu cel publicistic, útiinĠific etc.

1
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Aúadar, se poate aprecia că stilul apare ca o manieră personală de
exprimare, de acĠiune, de comportare, de interpretare a vieĠii sociale sau a filosofiei
despre lume, însă atunci când raportăm aceste maniere personale de comportament
la activitatea de muncă, la felul în care un individ îúi îndeplineúte sarcinile care îi
revin, ne referim la stilul de muncă.
Păstrând aceeaúi orientare, atunci când ne referim la persoanele care sunt
investite cu atribuĠii úi sarcini de conducere, care au ca úi competenĠe planificarea
activităĠilor colective, coordonarea úi controlul acestora, se utilizează termenul de
stil de conducere sau stil managerial.
Mihuleac úi Stângaciu (1996, p.39)2 consideră că stilul de conducere este o
îmbinare de elemente teoretice úi metodice, de cunoútinĠe úi deprinderi, reflectând
unele necesităĠi obiective úi particularităĠi de structură psihică ale conducătorului,
fiind de fapt „nu modul general, ci modul personal, specific, de a gândi, de a acĠiona,
úi a se comporta al conducătorului în procesul de conducere”.
Pe de altă parte, Golu (1980, p.68)3 abordează stilul de conducere dintr-o
perspectivă psihosocială, prin care apreciază că „aspectul calitativ al muncii de
conducere, este expresia sintetică a notelor celor mai semnificative ale proceselor
care fac legătura între componentele sociale úi psihologice ale conducerii, variabila
pe care înúiúi membri grupului o percep adesea ca având o mare influenĠă, uneori cea
mai mare, asupra succesului activităĠii”. Stilul de conducere se materializează, aúa
cum apreciază autorul, în modalitatea în care conducătorul lucrează cu oamenii úi în
felul în care se comportă cu aceútia.
Macovei (1983)4 apreciază că stilul de conducere reflectă, în primul rând
„arta de a aplica principiile conducerii moderne, personalitatea cadrelor de
conducere úi factorii de natură obiectivă úi subiectivă care o determină” (p.105).
Zlate (1981, p.264)5 remarcă faptul că stilul de conducere reprezintă
„modul de jucare al unui rol, deci de transpunere efectivă în plan comportamental a
exigenĠelor ce derivă din statutul de conducător”.
Deducem că unele dintre definiĠiile prezentate acordă o importanĠă aparte
caracteristicilor de personalitate a conducătorului, acestea manifestându-se în stilul
de conducere pe care îl abordează. Astfel, caracteristicile temperamentale,
caracteriale sau aptitudinile pot diferenĠia semnificativ unul úi acelaúi stil, abordat de
persoane diferite. Cu toate acestea, nu putem să afirmăm că există o relaĠie
unilaterală úi strict determinativă între caracteristicile de personalitate úi stilul de
conducere, deoarece în structura stilului de conducere intervin atât variabile de
natură psihosocială, care vizează, spre exemplu elemente de relaĠionare a membrilor
organizaĠiei, cât úi variabile situaĠionale, care vizează, spre exemplu elemente legate
de sarcina de lucru a grupului.
Totodată, prin unele definiĠii dintre cele prezentate se apreciază că stilul de
conducere este o variabilă psihosocială, de transpunere în plan comportamental a
competenĠelor úi atribuĠiilor ce derivă din rolul social al conducătorului. AtribuĠiile
rolului social pot favoriza afirmarea úi manifestarea mai pregnantă a unor
2
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Macovei, G. Conducerea modernă – fundament al autoconducerii
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caracteristici sau trăsături de personalitate, mai cu seamă cele care convin, sprijină úi
participă la îndeplinirea rolului, dar în acelaúi timp pot inhiba manifestarea acelora
care contravin, nu participă sau nu sunt compatibile cu solicitările impuse prin
atribuĠiile úi competenĠele rolului.
Aúadar, stilul de conducere, acĠiunea de a conduce un grup sau o
organizaĠie dar mai ales conducătorul au devenit obiect de studiu úi cercetare
útiinĠifică, iar unele concluzii avansează ideea că liderii nu se nasc, dimpotrivă
aceútia se formează, ceea ce implică unele acĠiuni sistematice de învăĠare a
comportamentelor prescrise de statut, rol, atribuĠii úi competenĠe. În acelaúi timp, se
avansează ideea de învăĠare a modalităĠilor privind valorificarea maximală a
potenĠialului vocaĠional, dar úi pentru modalităĠile care modelează trăsăturile
implicate în stilul de conducere.
Primele studii referitoare la lider s-au centrat pe identificarea úi definirea
acelor trăsături de personalitate sau caracteristici care fac dintr-o persoană un
conducător eficient. Această teorie, axată pe trăsăturile sau particularităĠile liderului,
pornea de la premisa că pentru a fi un „bun conducător”, un individ trebuie să
posede o serie de calităĠi de genul iniĠiativei, perseverenĠei, încrederii în sine,
capacităĠii de influenĠare etc. Acest mod de abordare a fost inspirat de teoria lui Max
Weber cu privire la autoritatea charismatică, conform căreia indivizii ar fi înzestraĠi
cu forĠe sau calităĠi deosebite care i-ar distanĠa de restul oamenilor úi le-ar determina
totodată capacitatea de a se face ascultaĠi úi urmaĠi.
Cercetările realizate din această perspectivă nu au reuúit să conducă la
elaborarea unei liste exhaustive a trăsăturilor de personalitate care determina
conducerea eficientă. Apoi, trăsăturile menĠionate chiar úi în liste incomplete nu s-au
dovedit a fi indicate pentru profilul psihosocial al unui conducător, întrucât
combinarea lor úi mai ales relevarea în acĠiune aveau consecinĠe importante.
În concluzie, putem afirma că stilul de conducere este o activitate
complexă, care îmbină variabilele personale ale liderului cu cele situaĠionale,
variabilele psihosociale cu cele organizaĠionale, iar prin implicaĠiile sale psihologice,
ca úi prin rolul său, condiĠionează realizarea sarcinilor organizaĠiei. Maniera în care
se reuúeúte realizarea concordanĠei dintre caracteristicile sau trăsăturile de
personalitate úi atribuĠiile statutului de conducător este mai degrabă o artă, o abilitate
personală, ce diferenĠiază stilurile de conducere úi le personalizează.
III. METODOLOGIA
CONDUCERE

DE

EVALUARE

A

STILURILOR

DE

Deoarece stilul de conducere este un fenomen complex, cu evoluĠie,
dinamică úi implicaĠii profunde asupra performanĠelor organizaĠiei úi chiar a
existenĠei acesteia, este necesară diagnoza stilului de conducere, urmată de
elaborarea unor măsuri de modelare după standardele de performanĠă úi eficienĠă ale
activităĠilor militare.
În evaluarea trăsăturilor de personalitate cu implicaĠii directe asupra
stilului de conducere, cerinĠa preciziei în evaluare este satisfăcută de aplicarea unor
instrumente standardizate. Datele furnizate de aceste instrumente permit
psihologului descrierea dominantelor úi caracteristicilor diferenĠiatoare ale stilului de
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conducere specific liderului militar úi formularea unor recomandări privind utilizarea
potenĠialului acestuia în diverse activităĠi úi posturi.
Cercetarea a pornit de la necesitatea elaborării unei baterii de probe
psihologice pentru evaluarea personalului care optează pentru ocuparea unor funcĠii
de conducere.
1. Obiectivele cercetării
Obiectivul general este de a demonstra, pe baze útiinĠifice (utilizând
elemente de statistică descriptivă), faptul că liderul prezintă anumite particularităĠi
psihologice úi psihosociale izvorâte din structura de personalitate a fiecăruia dar úi
din specificitate locului în care se desfăúoară actul conducerii.
În acest sens am întreprins mai multe demersuri fiecăruia corespunzându-i
un obiectiv practic – aplicativ, astfel:
O1. identificarea unor dimensiuni–criteriu (trăsături psihologice úi
psihosociale) considerate „absolut necesare” actului de conducere;
O2. surprinderea relaĠiei dintre stilul de conducere úi unele trăsături de
personalitate precum úi schiĠarea profilelor descriptive rezultate;
O3. identificarea stilului de conducere care predomină la liderii din lotul
de cercetare;
O4. elaborarea baterii de probe psihologice pentru personalul care optează
pentru ocuparea unor funcĠii de conducere.
2. Lotul cercetării
Având în vedere obiectivele formulate am folosit un lot alcătuit din 231 de
persoane, care ocupă anumite posturi de conducere.
Lotul este omogen din punctul de vedere al categoriei profesionale úi
eterogen în ceea ce priveúte:
• vârsta (vârstele subiecĠilor sunt cuprinse în intervalul 38 – 54 ani, cu o
medie de vârstă de 40.7ani);
• pregătirea úcolară: studii superioare;
• poziĠia úi rolul social: lider de grup mediu úi mare.
3. Metode úi instrumente utilizate în cercetare
1. Chestionarul L.P.1 – A este un chestionar multifazic construit prin
combinarea unui sistem psihologic clasic úi unul extras din nosologia psihiatrică.
Chestionarul a fost adaptat úi etalonat pe populaĠie specifică de către un grup de
specialiúti din cadrul structurilor de psihologie. Prin dimensiunile sale, chestionarul
evidenĠiază atât aspecte ale personalităĠii normale cât úi aspecte patologice. Prin cele
12 scale, Chestionarul L.P.1-A pune în evidenĠă următoarele trăsături/caracteristici
de personalitate: nervozismul, tendinĠele agresive, dispoziĠia depresivă,
excitabilitatea, sociabilitatea, calmul, tendinĠa de dominare, inhibiĠia, firea deschisă,
extraversia-introversia, labilitatea emoĠională úi masculinitatea-feminitatea.
2. Chestionarul de personalitate L.P.2-A este o probă care evaluează
echilibrul general al personalităĠii úi identifică eventualele personalităĠi dizarmonice
cu potenĠial dezadaptativ latent. Prin cele 5 scale, chestionarul L.P.2-A pune în
evidenĠă următoarele trăsături/caracteristici de personalitate: extraversia/introversia,
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comportamentul di-/simulat, tendinĠele psihotice, nervozitatea úi tulburările/
deviaĠiile de comportament. Manifestările dezadaptative, exprimate úi dezvoltate în
comportamente, pot conduce la implicaĠii grave în actul de conducere úi fac absolut
necesară cunoaúterea indivizilor care prezintă astfel de accentuări în structura de
personalitate.
3. Chestionarul de evaluare a stilului de conducere – C.I.C.-B.4
Chestionarul este adaptat de către un colectiv de specialiúti din structuri de
psihologie, pentru a determina, pe baza configurării sistemului relaĠiilor de
intercomunicare, modul de structurare a stilului de conducere al liderului militar.
Analiza stilului de conducere ia în considerare patru tipuri de activităĠi specifice:
orientarea spre acĠiune (A), orientarea spre proces (P), orientarea spre oameni (O),
orientarea spre idei (I).
Chestionarul cuprinde 80 de enunĠuri/itemi, grupate două câte două.
Diadele astfel formate reprezintă diferite problematici, la care se solicită un răspuns,
prin alegerea unui singur item, conform opĠiunii proprii persoanei. Chestionarul
grupează câte 20 de itemi pentru fiecare dimensiune a stilului de conducere.
EnunĠurile au fost adaptate úi grupate după specificul activităĠilor, iar
condiĠionarea respondentului de a alege doar un item dintre cei doi care compun diadele,
a fost necesară pentru a putea ilustra orientarea úi maniera sa de relaĠionare în cadrul
procesului de comunicare/conducere într-un sistem de axe ortogonale: A-P úi O-I.
Profilul ilustrează configuraĠia stilului de conducere luând în considerare,
simultan, cele patru dimensiuni ale acestuia, cu intensităĠile la care se manifestă în
comportamentul liderului.
Descrierea scalelor
Orientarea spre acĠiune (A) – descrie liderii cu un stil de conducere centrat
pe rezultate, performanĠă, productivitate, eficienĠă. Sunt persoane preocupate de
urmărirea succesului în tot ceea ce realizează, energice úi dinamice. În actul de
conducere iau rapid decizii, cu hotărâre úi fermitate. Aceste caracteristici sunt
dublate, însă, de instabilitate úi nerăbdare, în unele situaĠii persoanele trecând prea
uúor de la o activitate la alta. Liderii centraĠi pe acĠiune sunt adepĠii schimbărilor,
persoane pragmatice, orientate pe lucruri concrete úi rezultate imediate.
Orientarea spre proces (P) – descrie liderii cu un stil de conducere centrat
pe organizarea úi planificarea activităĠilor. Sunt persoane echilibrate, cu o bună
stăpânire de sine úi autocontrol. Sunt răbdătoare, grijulii úi precaute, căutând să
elimine dificultăĠile. Au o gândire logică, analitică úi capacităĠi organizatorice. În
actul de conducere se axează pe planificare, control, finalizarea proiectelor demarate
úi verificarea în detaliu a rezultatelor obĠinute.
Orientarea spre oameni (O) – descrie liderii cu un stil de conducere
centrat pe oameni, motivaĠiile úi nevoile acestora. Sunt persoane spontane, sensibile,
emoĠionale, înĠelegătoare, empatice, care acordă o mare importanĠă relaĠiilor
interpersonale. Sunt persoane preocupate de autodezvoltare úi evoluĠie, consecvente
credinĠelor úi valorilor proprii. În actul de conducere se axează pe munca în echipă,
comunicare úi cooperare cu subalternii.
Orientarea spre idei (I) – descrie liderii cu un stil de conducere centrat pe
concepte, idei, inovaĠie. Sunt persoane flexibile în gândire, bine informate, creative,
imaginative, mereu preocupate de lucruri noi. Aceste persoane sunt însă, uneori,
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greu de înĠeles, egocentrice úi nerealiste. Ca urmare, nu finalizează întotdeauna
proiectele începute. În actul de conducere se axează pe pluralismul ideilor,
alternalismul soluĠiilor, oportunităĠi.
4. Metoda experĠilor (persoane cu funcĠii de conducere în diferite
organizaĠii úi psihologi specialiúti din structuri de psihologie).
5. Lista de atribute psihologice úi psihosociale construită de specialiúti
psihologi din structuri de psihologie pentru a identifica dimensiunile–criteriu úi
conĠine 25 de atribute care descriu trăsături psihologice, psihosociale úi aptitudinale
considerate a fi necesare liderului în activitatea de conducere.
Fiecare atribut este descris pentru a facilita alegerile iar subiecĠii trebuie
să ierarhizeze răspunsurile pe o scala de la 1 la 5, unde 1 reprezintă “deloc” iar 5
„absolut necesar”.
4. Etapele cercetării
Pentru realizarea primului obiectiv practic-aplicativ, respectiv
identificarea unor dimensiuni – criteriu (trăsături psihologice úi psihosociale)
considerate „absolut necesare” actului de conducere am operat cu modelele
existente în literatura de specialitate pe tema abordată (prezentate în lucrare) úi cu
metoda experĠilor, prin valorificarea experienĠei unor lideri care ocupă posturi de
conducere de mai mult de 5 ani.
În acest sens, am întocmit un ghid de atribute sub forma unei scale cu
ancore comportamentale (anexa nr.1) în care fiecare dimensiune/trăsătură a fost
descrisă astfel încât să faciliteze procesul de alegere. Pe o scala de tip Lichert de la 1
la 5, unde 1 înseamnă „deloc” iar 5 „absolut necesar”, experĠii trebuie să marcheze
nivelul la care consideră că îi este necesar în activitate atributul descris.
Datele obĠinute au fost supuse analizei de frecvenĠă care a grupat úi
ierarhizat caracteristicile enumerate de aceútia, astfel:
• e primul loc, cu un procent de 99.1 % se află responsabilitatea,
capacitatea de a lua úi a-úi asuma decizii, curajul, echilibrul emoĠional,
conformismul;
• pe locul al doilea cu un procent de 97.8, respectiv 96.5% regăsim
dominanĠa, asumarea riscului, bun organizator,, deschiderea;
• pe locul al treilea cu un procent de 95.9, respectiv 93.7 % se află
autocontrolul úi siguranĠa de sine, încrederea în sine, capacitatea empatică în
raport cu subordonaĠii;
• pe ultimul loc cu un procent de 91.8, respectiv 90.5% se plasează
abilitatea de a dezvolta spiritul de echipă, abilitatea de a menĠine coeziunea
grupului, capacitatea de a ridica moralul oamenilor/trupelor. La celelalte atribute,
procentul alegerilor a fost sub 90%, astfel încât nu au fost considerate dimensiuni –
criteriu pentru evaluarea psihologică a personalităĠii liderului.
Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv practic-aplicativ, respectiv
surprinderea relaĠiei dintre stilul de conducere úi unele trăsături de personalitate ale
liderilor, precum úi schiĠarea profilelor descriptive rezultate, am realizat corelaĠii
între dimensiunile chestionarelor de personalitate úi chestionarul stilului de
conducere.
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Pentru realizarea acestui obiectiv, am evaluat structura de personalitate cu
cele două chestionare de personalitate, respectiv L.P.1 – A úi L.P.2 – A, iar stilul de
conducere cu ajutorul chestionarului C.I.C.
Am utilizat ca indicator statistic Coeficientul de corelaĠie liniară Bravais –
Pearson „r”. Acesta ne permite să realizăm predicĠii, sau, altfel spus, ne indică dacă
două variabile sunt asociate úi care este gradul de asociere, fără a se pune accent pe
faptul de a úti care este variabila independentă úi care dependentă. Coeficientul de
corelaĠie „r” are valori de la -1 la +1, unde o valoare nulă indică lipsa asocierii, +1
arată o corelaĠie pozitivă perfectă, iar -1 arată o asociere negativă perfectă.
Deúi corelaĠiile rezultate nu au valori mari, acestea sunt semnificativ
pozitive úi negative la un prag de p=0.005(*) úi p=0.001(**) ceea ce ne permite să
realizăm predicĠii cu privire la relaĠia dintre trăsăturile personalităĠii úi stilul de
conducere.
Stilul de conducere orientat spre acĠiune a corelat pozitiv cu dimensiunile
extraversia (r=.205*), tendinĠele psihotice (r=.290**), agresivitatea (r=.205*) úi
tulburările/deviaĠiile de comportament (r=.329**) iar negativ cu comportamentul
di-/simulat (r=-.167*).
Aúadar putem anticipa că liderul cu un stil de conducere orientat spre
acĠiune prezintă o structură de personalitate cu următoarele particularităĠi:
• trăiri emoĠionale puternice, reacĠii afective nestăpânite úi ample, tonus
optimist, asumarea riscului, acĠiune spontană úi impulsivă, preocupări practice,
dorinĠă de schimbare úi de nou;
• autoritate cu predispoziĠie către duritate, cu tendinĠă de asumare a
riscului fără o analiză prealabilă a consecinĠelor;
• control incomplet al sferei afective tradus prin manifestări de tip
exploziv-impulsiv, descărcări bruúte úi primare ale afectelor, reacĠii disproporĠionate
ca intensitate faĠă de semnificaĠia evenimentului declanúator;
• - conformism úi respect pentru norme.
De asemenea, liderul orientat spre acĠiune este pragmatic, direct,
nerăbdător, hotărât, energic, competitiv úi vorbeúte despre rezultate, obiective,
performanĠă, eficienĠă, responsabilitate, feedback, experienĠă, competiĠii,
succese/realizări, schimbare.
Stilul de conducere orientat spre proces a corelat pozitiv cu dimensiunea
comportamentul di-/simulat (r=.213*) úi negativ cu extraversia (r=-.230*, -202*),
tendinĠele psihotice (r=-.279**), agresivitatea (r=.-221*) úi depresia (r=-.188*).
Liderul al cărui stil de conducere este orientat preponderant spre proces
prezintă o structură de personalitate cu următoarele particularităĠi:
• stăpânire de sine, comportare stabilă, controlată, conútientă, trăsături de
om ponderat, înclinat spre solitudine úi echilibrat în relaĠii;
• dispoziĠie echilibrată, optimism, raport emoĠional bun cu ceilalĠi,
capacitate de concentrare úi siguranĠă de sine, mulĠumire faĠă de sine;
• bun organizator, planifică meticulos acĠiunile úi nu reacĠionează sub impuls
având sentimentul că este capabilă să-úi croiască un drum în viaĠă;
• în activitate manifestă seriozitate, ordine, consecvenĠă, stabilitate,
conformism úi respect faĠă de norme.
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De asemenea, liderul orientat spre proces este sistematic (step by step),
logic, factual, curajos, organizat, precaut, prevăzător, grijuliu, răbdător úi vorbeúte
despre planificare, organizare, control, verificare, fapte, procedee, dificultăĠi
(eliminate), analiză, observaĠie, experimentare, detalii etc.
Stilul de conducere orientat spre oameni a corelat pozitiv cu extraversia
(r=.266**) úi negative cu dimensiunile agresivitate (r=-.133*) úi tendinĠa de
dominare(r=-.145*).
Liderul al cărui stil de conducere este orientat preponderant spre oameni
prezintă o structură de personalitate cu următoarele particularităĠi:
• deschidere către oameni úi capacitate empatică, conduită degajată, simte
permanent nevoia de contacte sociale úi plăcerea pentru divertisment;
• activ, îi place lucrul în echipă úi încurajează coeziunea grupului,
manifestând o atitudine permisivă în relaĠiile cu oamenii;
• stăpân pe sine, are o comportare stabilă, o dispoziĠie echilibrată úi lipsită
de agresivitate primară.
Aúadar, liderul orientat spre oameni este spontan, empatic, subiectiv,
emoĠional (afectiv), perceptibil (înĠelegător), sensibil úi vorbeúte despre oameni úi
nevoile lor, despre motivaĠii, munca în echipă, comunicare, sentimente, înĠelegere,
autodezvoltare, sensibilitate, cooperare, credinĠe, valori, speranĠe, realizări úi relaĠii.
Stilul de conducere orientat spre idei a corelat pozitiv cu agresivitatea
(r=.141*), tendinĠa de dominare (r=.152**) úi negativ cu extraversia(r=.-149*)
Putem anticipa că liderul cu un stil de conducere orientat spre idei prezintă
o structură de personalitate cu următoarele particularităĠi:
• tendinĠe autoritare, control incomplet al sferei afective tradus prin
manifestări de tip exploziv-impulsiv, descărcări bruúte úi primare ale afectelor,
reacĠii disproporĠionate ca intensitate faĠă de semnificaĠia evenimentului declanúator;
• conformism, egocentrism, suspiciune, neîncredere în sine úi în alĠii;
• conduită inhibată în relaĠiile cu alĠii, înclinat spre solitudine, evită
contactele sociale.
De asemenea, liderul orientat spre idei este imaginativ, creativ, plin de
idei, provocator, stimulativ, dar agasant, greu de înĠeles, egocentric, nerealist úi
vorbeúte despre concepte, inovaĠii, creativitate, proiecte, noutăĠi, posibilităĠi,
alternative, perfecĠionări, potenĠial.
Pentru realizarea celui de-al treilea obiectiv practic–aplicativ, respectiv
identificarea stilului de conducere care predomină la liderii din lotul de studiu am
calculat mediile úi abaterile standard prezentate în tabelul nr.1 úi am interpretat curba
distribuĠiei pentru fiecare dimensiune din proba CIC.
Tabelul nr. 1
Statistics
N
Mean
Std. Deviation

Valid
Missing

AB_A
231
5
8.85
2.33

100

PB_A
231
5
11.10
2.32

OB_A
231
5
13.65
2.69

IB
231
5
6.32
2.67
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Din analiza statistică a datelor relevate prin histogramele prezentate în
anexa nr.2 au reieúit următoarele aspecte:
1. persoanele examinate se caracterizează într-o mare măsură prin stilurile
de conducere orientate spre oameni (media = 13.65 úi abaterea standard =2.69) úi
proces (media = 11.10 úi abaterea standard =2.32 úi, într-o mică măsură, pe stilurile
de conducere orientate spre acĠiune (media = 8.85 úi abaterea standard =2.33) úi idei
(media = 6.32úi abaterea standard =2.67);
2. analiza formei curbei distribuĠiei de frecvenĠă pentru fiecare stil ne
dezvăluie următoarele aspecte:
• forma curbei de distribuĠie a frecvenĠelor stilului centrat pe acĠiune are
o formă normală, cu o deplasare mai mare spre stânga úi cu o medie apropiată de cea
a stilului centrat pe idee, ceea ce înseamnă că un număr mai mic de persoane sunt
ponderaĠi în luarea deciziilor, au o atitudine pragmatică, sunt hotărâĠi, activi, îúi
asumă riscul fără o evaluare prealabilă a consecinĠelor, combativi úi competitive;
• forma curbei de distribuĠie a frecvenĠelor stilului centrat pe proces are o
formă normală, cu o uúoară deplasare spre dreapta, ceea ce ne conduce la aprecierea
că majoritatea persoanelor sunt orientaĠi spre organizare, planificare, control úi
verificare, au calitatea de a fi sistematici, logici dar úi trăsături definitorii ca:
răbdare, spirit de prevedere etc.
• forma curbei de distribuĠie a frecvenĠelor stilului centrat pe oameni are
o formă normală, cu o uúoară deplasare spre dreapta cu o medie aproximativ egală
cu cea a stilului centrat pe proces, ceea ce ne conduce la aprecierea că în general
subiecĠii sunt deschiúi spre oameni, valorizând resursa umană, sensibili, spontani,
înĠelegători, empatici, centraĠi pe grup etc.
• forma curbei de distribuĠie a frecvenĠelor stilului centrat pe idei are o
formă normală, cu o uúoară înclinaĠie spre stânga cu o medie apropiată de cea a
stilului centrat pe acĠiune, ceea ce ne conduce la aprecierea că o pondere mai mică a
subiecĠilor este orientată spre creativitate, inovaĠie, concepĠie úi sunt efectiv
charismatici, provocatori, greu de înĠeles, egocentrici etc.
3. componentele definitorii într-o astfel de distribuĠie sunt reprezentate de
caracteristicile funcĠiei de conducere dar úi de caracteristicile categoriei de subiecĠi
examinaĠi (persoane cu funcĠii de conducere în structuri centrale) care imprimă
liderului anumite trăsături sau calităĠi psihologice úi psihosociale: seriozitate, ordine,
consecvenĠă, stabilitate, respect faĠă de norme, tact, tenacitate, optimist, putere de
muncă, încredere în sine, discernământ, spirit critic úi autocritic, deschidere către
oameni úi capacitate empatică etc.;
4. se impune extinderea studiului experimental úi pe liderii de la alte
paliere ale conducerii a căror activitate este predominant operativă úi la care este
posibil să predomine stilurile de conducere centrate pe acĠiune úi oameni úi, implicit,
o structură de personalitate cu particularităĠile specifice acestora.
Pentru realizarea celui de-al patrulea obiectiv practic –aplicativ, respectiv
construirea bateriei de evaluare psihologică a personalului care optează pentru
ocuparea unor funcĠii de conducere, am recurs la metoda experĠilor (specialiúti
psihologi în evaluarea úi selecĠia psihologică a resursei umane din armată).
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ExperĠii evaluatori decid în ce măsură fiecare dimensiune-criteriu este
necesară pentru exercitarea actului de conducere. Procedura se bazează pe analiză
statistică vizând concordanĠa răspunsurilor/alegerilor realizate de experĠi. Datele
statistice au evidenĠiat următoarele dimensiuni – criteriu pentru evaluarea
candidaĠilor la funcĠii de conducere:
• responsabilitatea, echilibrul emoĠional, dominanĠa (în sensul câútigării
respectului ca autoritate úi asumare a responsabilităĠilor úi deciziilor), conformismul,
activismul (un acord de 100%);
• deschidere (flexibilitate în modul de gândire úi acĠiune), încrederea în
sine, sentimentul de sine puternic; competitivitatea (în sensul realizării prin
independenĠă/forĠe proprii), autocontrolul în situaĠii limită, stabilitatea emoĠională
(un acord de 98.7%);
• respectul faĠă de norme sociale general acceptate; curajul în sensul unui
bun control sferei afective fără somatizări, capacitate de adaptare la stres în situaĠii
dificile (un acord de 93.7%);
• capacitatea empatică úi abilitatea de a dezvolta spiritul de echipă úi de a
menĠine coeziunea grupului (un procent de 91.7% ).
Dimensiunile-criteriu descrise de grupul de experĠi psihologi au fost
comparate cu cele alese de grupul de experĠi lideri cu funcĠii de conducere. S-au
calculat mediile alegerilor din cele două grupuri úi diferenĠele de medii prin testul t
de semnificaĠie (este utilizat pentru a evidenĠia dacă mediile a două seturi de scoruri
diferă semnificativ între ele). În continuarea, prezentăm un număr de 18
dimensiunile care nu au înregistrat diferenĠe semnificative între grupuri úi care
descriu profilul psihologic al liderului: responsabilitate, conformism, activism,
dominanĠă, abilităĠi organizatorice, încredere în sine, competitivitate, autocontrol,
stabilitate emoĠională, respect faĠă de norme, rezistenĠă crescută la frustrare, curaj,
capacitate de adaptare la stres, asumare a riscului, echilibru emoĠional, deschidere
(flexibilitate în modul de gândire úi acĠiune), capacitate empatică, abilitate de a
dezvolta spiritul de echipă úi de a menĠine coeziune grupului.
Ultima etapă a constat în construirea bateriei de evaluare psihologică.
Plecând de la criteriile psihologice identificate, am ales instrumentele care măsoară
cât mai exact ceea ce ne propunem să măsurăm.
Astfel, dimensiunile - criteriu precum dominanĠa, responsabilitatea,
încrederea în sine, sentimentul de sine puternic, activismul, competitivitatea úi
flexibilitatea în gândire (în sensul realizării prin independenĠă/forĠe proprii) pot fi
evaluate cu scalele dominanĠă, responsabilitate, activism, stare de confort psihic,
independenĠă úi impresia despre sine, flexibilitate ale Chestionarului de personalitate
L.P.5 – A, etalonat úi validat pe populaĠia militară (construit după modelul factorial
al Chestionarului CPI).
Dimensiunile – criteriu precum conformismul, respectul faĠă de norme,
rezistenĠă crescută la frustrare, echilibrul emoĠional, asumarea riscului pot fi
evaluate cu scalele respectul faĠă de norme, tensiunea psihică, sentimentul de sine,
conformismul, optimul energetic din chestionarul L.P.4 – A, adaptat, etalonat úi
validat pe populaĠia militară (construit după modelul conceptual al Chestionarului
16PF).
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Nucleul clinic exprimat în stabilitate úi echilibrul emoĠional, rezistenĠa la
frustrare, controlul sferei afective, prezenĠa/absenĠa somatizărilor úi autocontrolul în
situaĠii limită îl evaluăm prin intermediul Chestionarului L.P.1 A, adaptat, etalonat úi
validat pe populaĠia specifică (construit după modelul multifazic inspirat din
nosologia psihiatrică úi care a stat la baza construirii Chestionarului F.P.I.).
Dimensiunile – criteriu precum abilitatea de a dezvolta spiritul de echipă úi
de a menĠine coeziune grupului, capacitatea empatică în raport cu subordonaĠii,
capacitatea de a ridica moralul oamenilor/trupelor, activismul, competitivitatea,
abilitatea de a organiza úi planifica activitatea le evaluăm prin intermediul
Chestionarului de evaluare a stilului de conducere CIC (conceput, adaptat úi etalonat
pe populaĠia specifică).
Capacitatea de adaptare la stres (mai exact resursele pe care le utilizează
persoană pentru a depăúii o situaĠie sau un eveniment stresant) sunt evaluate cu
Scala strategiilor de adaptare, elaborată de Lazarus úi Folkman în 1984 (adaptată úi
etalonată pe populaĠia militară).

IV. CONCLUZII ùI IMPLICAğII
Identificarea stilului de conducere caracteristic liderilor în organizaĠiile
militare reprezintă un demers deosebit de important prin finalitatea pe care o poate
avea. Astfel, cunoaúterea orientării manierei în care liderul organizează úi conduce
activităĠile úi oamenii, poate fi utilă pentru psiholog în consilierea comandanĠilor sau
factorilor de decizie în scopul:
• repartizării pe anumite funcĠii de conducere;
• promovării în anumite posturi în funcĠie de potenĠialul úi aptitudinile
manageriale;
• cunoaúterii modului de relaĠionare cu subalternii úi implicaĠiilor acestuia
asupra climatului psihologic;
• ameliorării stilului de conducere, în situaĠiile în care acesta se evaluează ca
fiind deficitar úi ineficient.
Ca o direcĠie de studiu pentru viitor, rămâne în atenĠie aprofundarea
caracteristicilor psihice úi a stilului de conducere specifice liderului militar, cât úi a
implicaĠiilor acestora asupra climatului psihologic din organizaĠia militară.
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Anexa nr.1

LISTA DE ATRIBUTE PSIHOLOGICE ùI PSIHOSOCIALE
(fragment)
Instructaj:
AveĠi un număr de 25 de atribute care descriu caracteristici psihologice úi
psihosociale considerate a fi necesare liderului în activitatea de conducere.
Fiecare caracteristică este descrisă pentru a vă uúura alegerile.
Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă deloc iar 5 absolut necesar puneĠi
un “X” în dreptul cifrei corespunzătoare alegerii dumneavoastră.
Dacă consideraĠi că în lista de atribute prezentată nu există o caracteristică
pe care dumneavoastră o consideraĠi necesară în actului de conducere, vă rog să o
menĠionaĠi la sfârúitul listei, argumentând totodată utilitatea ei.
Ex:
1. responsabilitatea (capacitatea de asumare a sarcinilor úi deciziilor în
concordanĠă cu specificul activităĠilor)
1__________2__________3__________4___________5
deloc
f. puĠin
într-o oarecare necesar
absolut necesar
măsură
2. activismul (capacitatea de a planifica, organiza úi desfăúura eficient
activitatea)
1__________2__________3__________4___________5
deloc
f. puĠin
într-o oarecare necesar
absolut necesar
măsură
3. deschiderea (capacitatea de a fi flexibil úi de a accepta idei,
experienĠe, schimbări, provocări)
1__________2__________3__________4___________5
deloc
f. puĠin
într-o oarecare necesar
absolut necesar
măsură
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Anexa nr.2
HISTOGRAMELE (DISTRIBUğIA DE FRECVENğĂ)
PENTRU CELE PATRU STILURI DE CONDUCERE
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STUDIU
PRIVIND PROFILUL PSIHO-APTITUDINAL
AL PERSONALULUI TEHNIC-INGINERESC
SELECğIONAT ÎN VEDEREA PREGĂTIRII
PENTRU ASIGURAREA MENTENANğEI AERONAVEI F-16
Constantin ROANGHEùI∗
Georgiana ZONEA∗∗
Alin IONECI∗∗∗
Mariana DUMITRU∗∗∗∗
Rezumat: Programul Avion Multirol al ForĠelor Aeriene úi procesul complex de
creare a capabilităĠii operaĠionale aeriene reprezintă un element esenĠial pentru procesul de
transformare úi modernizare a aviaĠiei militare. Introducerea în dotare a aeronavei F-16 este
însoĠită de o nouă filozofie de operare, instruire úi asigurare a sprijinului logistic care
presupune un nou management al resursei umane în ForĠele Aeriene. Procesul de selecĠie a
fost unul complex, ce a vizat parcurgerea de către candidaĠi a mai multor etape, printre care
evaluarea psihologică care a urmărit depistarea incompatibilităĠilor de ordin psihologic în
raport cu cerinĠele postului, evaluarea randamentului intelectual, evaluarea aptitudinilor
specifice úi evaluarea capacităĠii de adaptare la specificul misiunii în afara teritoriului
naĠional.
Cuvinte cheie: evaluare psihologică, personalitate, aptitudini specifice, randament
intelectual, adaptare la un mediu nou, motivaĠie.
Abstract: Air Force multi-role aircraft program and the complex process of
creating operational capabilities is an essential element to air the transformation and
modernization of military aviation. Entering equipped aircraft F-16 is accompanied by a new
operating philosophy, training and logistical support to ensure that involves a new human
resource management in the Air Force. The selection process was a complex one that targeted
completion by the candidates of several stages, including a psychological evaluation which
followed the detection of incompatibilities psychological in relation to job requirements, assess
the efficiency intellectually evaluating specific skills and assessment of adaptation to specific
mission outside national territory.
Keywords: psychological assessment, personality, specific skills, intellectual
efficiency, adapt to a new environment, motivation.

ViaĠa úi activitatea militară, atât în condiĠii de pace úi cu atât mai mult în
misiuni desfăúurate în afara graniĠelor Ġării, reprezintă o sursă de trăiri emoĠionale
pozitive úi negative complexe, uneori contradictorii sau ambivalente, dar de cele mai
∗
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multe ori generatoare de stres, mai ales în cazul militarilor care nu reuúesc să se
adapteze. Adaptarea este influenĠată în dinamica sa de o mulĠime de factori de natură
fizică úi psihosocială. Deúi acest gen de factori are efecte în special asupra
componentei biologice a organismului, producând solicitări adaptative biofiziologice, ei declanúează úi reacĠii psihologice importante. Din categoria factorilor
psihosociali care acĠionează direct asupra procesului adaptării influenĠându-l, atitudinile,
motivaĠiile, relaĠiile interpersonale, trăsăturile de personalitate individuale, îndeplinesc
roluri importante în dinamica sa.
În acest context, adaptarea militarilor la condiĠiile specifice ale mediilor de
dislocare, constituie o provocare pentru persoanele care participă la aceste misiuni.
Astfel, în funcĠie de calităĠile personale úi experienĠa militarilor, pe de o parte, úi de
condiĠiile de vieĠuire pe de altă parte, procesul adaptării la noul mediu de viaĠă,
poate fi definit, de la individ la individ, fie în sensul integrării individului în aceasta,
fie în sensul eúecului adaptativ.
Studiile psihologice cu privire la relaĠia dintre atitudinea individului faĠă
de misiune úi adaptarea sa la noul mediu de viaĠă, au pus în evidenĠă faptul că acei
militari care aveau o părere pozitivă despre misiune, fiind convinúi în mare măsură
că ceea ce fac reprezintă „un lucru bun”, s-au adaptat mai repede decât colegii lor
care au trăit sentimentul că respectiva misiune reprezintă o „mare greúeală”.
I. ETAPELE SELECğIEI
1. PreselecĠia personalului úi constituirea grupurilor-Ġintă a presupus
îndeplinirea următoarelor cerinĠe:
• OfiĠeri arma aviaĠie, specialităĠile militare 038, 081, 082, 083, 085;
• Maiútri militari arma aviaĠie, specialităĠile militare 037, 039.040,041;
• Apt medical ca personal aeronautic grupa a IV-a;
• Să fie declarat APT PSIHOLOGIC la testarea psihologică anuală;
• Să fie declarat ADMIS la examinarea fizică;
• Să obĠină la evaluarea lingvistică, conform STANAG 6001, combinaĠii
ale nivelurilor 1 úi 2, cu minim două deprinderi de nivel 2;
2. Verificarea aptitudinilor conform cerinĠelor din contracte úi a
posibilităĠii personalului cuprins în grupurile-Ġintă de a participa la misiuni;
• Evaluarea psihologică a fost realizată în perioada 20 - 21 iulie 2014;
3. Nominalizarea personalului care se detaúează la misiune.
II. OBIECTIVELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE
• Depistarea incompatibilităĠilor de ordin psihologic în raport cu cerinĠele
misiunii;
• Evaluarea randamentului intelectual general;
• Evaluarea aptitudinilor specifice (atenĠie concentrată, atenĠie distributivă,
memorie vizuală, memorie auditivă, spirit de observaĠie);
• Evaluarea capacităĠii de relaĠionare cooperantă a militarilor, de sprijin
reciproc cu membrii echipei úi rezistenĠa la stres;
• Depistarea úi prevenirea conflictelor interpersonale.
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III. LOTUL DE SUBIECğI
Activitatea s-a desfăúurat în perioada 20 - 21 iulie 2014 la sediile unităĠilor
militare U.M. 01835 Bucureúti úi U.M. 01838 Boboc.
Lotul cadrelor militare evaluate: U.M. 01912 Feteúti, U.M. 01835 Bucureúti,
U.M. 02515 Bacău.
Evaluarea cadrelor militare a fost realizată de către psihologi din cadrul
Biroului asistenĠă psihologică úi socială din Statul Major al ForĠelor Aeriene úi
psihologii unităĠilor militare menĠionate mai sus.
Date factuale:
• Numărul de subiecĠi evaluaĠi – 20 persoane;
• DistribuĠia pe sexe: 17 – bărbaĠi, 3 – femei;
• DistribuĠia pe corpuri de cadre: 9 ofiĠeri, 11M.M.;
• Starea civilă: 9 căsătoriĠi, 11 necăsătoriĠi;
• Vârsta: între 22 ani úi 47 ani. Vârsta medie - 30 ani
– 20 - 30 ani – 11 persoane;
– 31 - 40 ani – 5 persoane;
– 41 - 47 ani – 3 persoane.

IV. REZULTATELE EVALUĂRII
4.1. InformaĠii obĠinute în urma evaluării psihologice
Examenul psihologic în vederea selecĠiei pentru participarea la cursul de
formare la trecerea pe aeronava F-16 a cuprins două părĠi, una scrisă ce include
evaluarea randamentului intelectual general, a aptitudinilor specifice úi a
personalităĠii militarilor, úi o alta, ce s-a bazat pe interviul psihologic în scopul
completării informaĠiilor despre militarul evaluat.
Randamentul intelectual general a fost evaluat prin două teste de inteligenĠă.
Unul a evaluat inteligenĠa verbală úi de randament în sarcină - Testul I.V.- 50, care
conĠine 50 de itemi. Cel de-al doilea test utilizat a fost Testul Domino - 48 L prin care
s-a evaluat inteligenĠa nonverbală. În teoria úi practica evaluării psihologice
inteligenĠa este considerată una dintre aptitudinile principale, însă s-a demonstrat pe
parcursul timpului, că inteligenĠa este un predictor bun al performanĠei în muncă,
media coeficientului de validitate predictivă pentru coeficientul de inteligenĠă este
0,51, în plus, corelaĠia dintre inteligenĠă úi performanĠă este întotdeauna pozitivă,
chiar dacă variază în funcĠie de complexitatea postului.
În cazul evaluării aptitudinilor specifice au fost utilizate următoarele teste:
testul de atenĠie distributivă A.P., testul de atenĠie concentrată figuri C.F., testul de
spirit de observaĠie - Labirint úi testul de memorie vizuală 20-60.
Structura de personalitate a fost determinată prin două chestionare de
personalitate (C.P.I. úi 16 PF) ce evaluează echilibrul general al personalităĠii,
relevant pentru cercetare fiind chestionarul de personalitate 16 PF, care identifică
eventualele personalităĠi dezarmonice cu potenĠial dezadaptativ latent.
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4.2. InformaĠii obĠinute în urma analizării rezultatelor la probele scrise
Din analiza datelor referitoare la probele de inteligenĠă, semnificativ este
faptul că, marea majoritate a cadrelor militare au obĠinut la proba de inteligenĠă
scoruri medii úi peste medii, iar media celor două teste fiind de 7,33.
Rezultate I.V. 50

nota 4; 6,7%
nota 6; 6,7%

nota 10;20,0%

nota 9; 20,0%
nota 7; 40,0%

nota 8; 6,7%

Rezultate test D-48
inteligenĠă nonverbală

nota 10; 6,7%
nota 9; 6,7%

nota 5; 20%

nota 8; 20,0%

nota 6; 26,7%
nota 7; 20,0%

Rezultatele probelor de inteligenĠă
În această situaĠie putem afirma că, majoritatea subiecĠilor pot aborda chestiuni
intelectuale úi conceptuale, au un nivel ridicat al inteligenĠei, exprimat de o gândire
abstractă dezvoltată, altfel spus, au capacitatea de a opera cu noĠiuni din ce în ce mai
abstracte, de a opera cu simboluri, de a sesiza rapid aspectele esenĠiale dintre lucruri
úi fenomene, de a găsi soluĠii etc. Se poate spune că au reflexul unei instruiri úi
educaĠii adecvate úi sunt interesaĠi de a se informa úi pregăti continuu, această
concluzie fiind întărită úi în urma interviului psihologic cu aceútia.
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• Testul de atenĠie distributivă úi proiecĠie A.P. – 100% nota 5NS
• Testul de atenĠie concentrată figuri C.F. – 100% nota 5NS
• Testul de memorie vizuală 20 - 60, cu rezultatele prezentate în graficul
de mai jos:

nota 5; 6,7%

nota 4; 33,3%

nota 3; 60,0%

Rezultatele probelor aptitudini specifice
Media probelor la aptitudinile specifice este de 4,49, ceea ce indică faptul
că subiecĠii evaluaĠi se pot raporta cu uúurinĠă la orice tip de sarcină specifică.
Referitor la structura lor de personalitate, prin chestionarul de
personalitate L.P.4-A, se remarcă faptul că media rezultatelor la scalele
corespunzătoare celor 16 factori de personalitate se situează în zona medie, astfel:
1. Schizotimie/Ciclotimie (Factorul A) - 3,67 cu valori cuprinse între 1 úi
6 NS.
2. Abilitate rezolutivă generală (Factorul B)- 6,07 cu valori cuprinse
între 3 úi 8 NS.
3. Instabilitate emoĠională/Stabilitate emoĠională (Factorul C) - 4,60 cu
valori cuprinse între 2 úi 8 NS.
4. Supunere/DominanĠă (Factorul E)- 5,00 cu valori cuprinse între 1 úi
8 NS.
5. Nonexpansivitate/Expansivitate (Factorul F) - 5,20 cu valori cuprinse
între 3 úi 8 NS.
6. Supraeu slab/Supraeu puternic (Factorul G) - 4,60 cu valori cuprinse
între 1 úi 7 NS.
7. Timiditate úi sensibilitate la ameninĠare/Curaj úi lipsă de sensibilitate
(Factorul H) - 4,73 cu valori cuprinse între 2 úi 9 NS.
8. Duritate, simĠ practic/Sensibilitate emoĠională protejată, simĠ estetic
(Factorul I) - 5,07 cu valori cuprinse între 3 úi 8 NS.
9. Tensiune psihică scăzută/Tensiune psihică ridicată (Factorul L) - 4,67
cu valori cuprinse între 2 úi 8 NS.
10. Spirit practic/Spirit imaginativ (factorul M) cu valori cuprinse între 4,40 cu valori cuprinse între 1 úi 6 NS.
11. Naivitate/Subtilitate (factorul N) - 4,20 cu valori cuprinse între - 2 úi
7 NS.
12. Timiditate, tendinĠă spre culpabilizare/Calm, lipsă de sensibilitate
(factorul O) - 5,40 cu valori cuprinse între 3 úi 7 NS.
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13. ConvenĠionalism/Lipsă de respect pentru convenĠii (factorul Q1) 5,33 cu valori cuprinse între 2 úi 9 NS.
14. DependenĠă de grup/IndependenĠă personală (factorul Q2)- 4,07 cu
valori cuprinse între 2 úi 6 NS.
15. Sentiment de sine slab/Sentiment de sine puternic (factorul Q3)- 5,07
cu valori cuprinse între 1 úi 9 NS.
16. Tensiune ergică scăzută/Tensiune ergică ridicată (factorul Q4) - 4,93
cu valori cuprinse între 3 úi 7 NS.

Rezultatele probelor de personalitate
În cazul factorilor de decizie
Factorul Abilitate rezolutivă generală se află la cel mai înalt nivel din cadrul
celor 8, cu media de 6,07. Scorurile înalte la acest factor corelate cu cele de la
randament intelectual general (7,33) demonstrează faptul că, în general, membrii
grupului sunt bine dotaĠi în plan intelectual úi cultural, pot aborda chestiuni
conceptuale, sunt conútiincioúi úi perseverenĠi în rezolvarea problemelor, pot gândi în
plan logic úi abstract (pot sesiza rapid aspectele esenĠiale dintre lucruri úi fenomene úi
de asemenea pot găsi repede soluĠii), au capacitate mică de învăĠare etc.
Atât factorul Instabilitate emoĠională/Stabilitate emoĠională, cât úi factorul
Supraeu slab/Supraeu puternic înregistrează la nivelul grupului o medie de 4,60,
ceea indică o stabilitate emoĠională medie úi de asemenea o dezvoltare medie sub
aspectul participării úi simĠului de responsabilitate socială.
Media de 4,67 a factorului Tensiune psihică scăzută/Tensiune psihică
ridicată, subliniază faptul că majoritatea persoanelor ce formează grupul sunt
adaptabili, sinceri úi dau dovadă de spirit de rivalitate scăzut.
În cazul factorului Timiditate, tendinĠă spre culpabilizare/Calm, lipsă de
sensibilitate, media obĠinută a fost de 5,40, ceea ce indică faptul că, în general, au un
nivel mediu al încrederii în sine, poate la unii dintre ei existând o uúoară neliniúte.
Cei doi factori: Tensiune ergică scăzută/Tensiune ergică ridicată úi
Sentiment de sine slab/Sentiment de sine puternic, înregistrează la nivelul grupului o
medie de 4,93, respectiv 5,07, ceea ce situează aceúti factori la mijlocul distanĠei dintre
satisfacĠie úi insatisfacĠie, respectiv dominare de impulsuri, control al emoĠiilor.
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În cazul factorilor orientativi, mai puĠin factorul Schizotimie/Ciclotimie,
care înregistrează o medie de 3,67 úi care poate fi interpretat prin faptul că participanĠii
sunt introspectivi, apar serioúi, preferă lucrurile, cuvintele, o camaraderie intelectuală
etc., în acelaúi timp sunt mai siguri într-o activitate care cere precizie, sunt mai
inventivi, mai atenĠi în a-úi respecta promisiunile úi în satisfacerea obligaĠiilor ce le
revin, toĠi ceilalĠi factori înregistrează la nivelul grupului scoruri medii ceea ce
înseamnă că există un echilibru între supunere-dominanĠă, expansivitatenonexpansivitate, timiditate-curaj, spirit practic-spirit imaginativ, naivitate- subtilitate.
Referitor la factorul DependenĠă de grup/IndependenĠă personală care înregistrează o
medie de 4,07 se poate spune că membrii grupului simt nevoia de a se sprijinii reciproc
úi au preferinĠă pentru munca úi decizii colective.
4.3. InformaĠii obĠinute în urma desfăúurării interviului psihologic
Interviul psihologic a fost structurat pe două domenii (compatibilitatea úi
motivaĠia faĠă de misiune), relevante pentru modul de îndeplinire a misiunii pentru
care s-a organizat selecĠia.
În urma interviului s-a concluzionat că majoritatea subiecĠilor din grup
sunt pregătiĠi úi dornici pentru a se perfecĠiona. Aceútia afirmă că vor fi pregătiĠi
pentru funcĠii pe care le îndeplinesc úi acum, dar cu unele diferenĠe, însă o mică
parte afirmă că se vor instrui în alt domeniu, care actual nu se regăseúte în activitatea
lor zilnică, pentru că este un domeniu de activitate nou (ex: cea de planificator), dar
susĠin că sunt interesaĠi, dispuúi úi motivaĠi să se formeze úi în acest gen de
activitate. De asemenea, consideră că sunt flexibili, se pot adapta uúor cerinĠelor de
formare úi instruire ale cursului úi se vor descurca cu succes. Majoritatea se bazează
pe seriozitate, perseverenĠă, activism, stăpânire de sine, comportare stabilă,
controlată, conútientă, raport emoĠional bun cu ceilalĠi. Sunt deschiúi către
schimbare, perfecĠionare, adaptare la nou. Opt dintre ei afirmă că au mai participat la
misiuni úi cursuri în străinătate. Majoritatea militarilor nu au participat la nici un fel
de misiune/curs extern, dar susĠin că pe baza experienĠei profesionale dobândite úi a
similitudinilor cu funcĠia pe o vor deĠine úi a dorinĠei de schimbare úi perfecĠionare
au abilităĠile úi competenĠele necesare participării la aceast curs.
De asemenea, analizând motivele participării la curs rezultate în urma
efectuării interviului s-a constatat că, principalele motivaĠii sunt în principal de
natură extrinsecă, remarcându-se în mod deosebit câútigul financiar úi dorinĠa de a fi
promovat/recompensat. Din categoria motivaĠiilor de natură intrinsecă, amintim
dorinĠa de a-úi pune în valoare calităĠile personale.
V. CONCLUZII
Introducerea în dotare a aeronavei F-16 este însoĠită de o nouă filozofie de
operare, instruire úi asigurare a sprijinului logistic care presupune un nou management
al resursei umane în ForĠele Aeriene, management bazat pe profesionalism úi o
pregătire permanentă a personalului.
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LIMITE ùI REPERE NORMATIVE
PRIVIND EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
A CONDUCĂTORILOR AUTO
Iulian ğĂRANU∗
Emilian FIRU∗∗
Daniela STANCIU∗∗∗
Mariana ğĂRANU∗∗∗∗

Rezumat: Activitatea de monitorizare úi de evaluare a conducătorilor auto
reprezintă un demers útiinĠific interdisciplinar ce înglobează întreg arsenalul de reglementări
legislative úi norme metodologice de specialitate din mai multe domenii de activitate. Acest
demers are scopul de a identifica personalul cu predispoziĠii la accidente de muncă úi de a
consilia úi optimiza persoanele cu nevoi din sistemul militar.
Abstract: The activity of monitoring and evaluating the drivers represents an
interdisciplinary scientific process, which includes legislation and specific methodological
procedures from many fields of activity. This process has the purpose to identify the personnel
with work accidents predispositions and to advise and optimize the persons with needs from
the military system.

I. CONSIDERAğII GENERALE
În Uniunea Europeană conducerea unui autovehicul pe drumurile publice
reprezintă un drept al fiecărui cetăĠean. CondiĠiile úi criteriile de a obĠine acest drept
sunt reglementate de fiecare stat din Uniunea Europeană, cu respectarea cerinĠelor
general stabilite la nivel european. Stilul de conducere, maturitatea psihică úi
comportamentul la volan se validează prin numărul úi consecinĠele rezultate în urma
accidentelor de circulaĠie. Aceste accidente, din nefericire, reprezintă la ora actuală o
mare problemă socială cu implicaĠii mai ales în plan economic, fiind una din
principalele cauze ale morĠii úi suferinĠei umane. Din studiile úi cercetările de la
nivel mondial a rezultat că la fiecare 30 de secunde o persoană îúi pierde viaĠa úi în
fiecare secundă o persoană este grav rănită1.
În anul 1997, Banca Mondială a realizat un raport din care a rezultat că
preĠul plătit pentru pierderea unei vieĠi umane într-un accident rutier a fost estimat la
130000 de dolari, în cazul unei răniri grave preĠul estimat este de 13000 de dolari,
∗
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iar în cazul unei răniri uúoare preĠul este de 1000 de dolari. Se estimează că preĠul
plătit, la nivel mondial, ca urmare a accidentelor rutiere a crescut de la 0,5% la 5,7%
din produsul intern brut al Ġărilor. Un alt raport elaborat de OMS în 2004 a arătat că
anual mor în accidente pe drumurile publice 1,2 milioane de oameni, iar între 20 úi
50 de milioane sunt răniĠi.
În plan economic, aceeaúi instituĠie a estimat că anual se cheltuiesc 518
miliarde de dolari ca urmare a accidentelor rutiere. În prezent, accidentele rutiere
sunt al nouălea factor cauzator de moarte în lume, iar pentru persoanele cu vârsta de
până la 29 de ani este principala cauză de deces. Se estimează că până în anul 2020
numărul de decese cauzate de accidentele rutiere va ajunge la 2,3 milioane de
oameni anual, iar până în anul 2024 accidentele rutiere vor fi al treilea factor
cauzator de deces în lume. Pentru a preveni aceste evenimente, în anul 2011 Comisia
Europeană a stabilit o Strategie de siguranĠă rutieră pentru perioada 2011-2020
bazată pe îmbunătăĠirea infrastructurii, a vehiculelor úi pe schimbarea
comportamentului uman în trafic. Conform unui raport al Comisiei Europene din
2010, România este una dintre puĠinele Ġări europene unde politica de siguranĠă
rutieră a eúuat, crescând numărul de accidente rutiere cu 24% în perioada
2001-2008. Un raport din anul 2011 al IGPR arată că în anul 2008 România a
înregistrat un număr de 10645 de accidente úi 3063 de decese fiind pe primul loc în
Europa. Totodată, la noi rata mortalităĠii în accidente de circulaĠie este de 1/3, ceea
ce înseamnă că la trei accidente o persoană moare, aspect ce ne clasează pe primul
loc în Europa, în timp ce rata medie în UE este de 1/402.
II. CAUZELE ACCIDENTELOR RUTIERE
Cauza principală a accidentelor rutiere o reprezintă erorile umane cu un
procent de aproximativ 85%, 13% cauzele sunt din lipsa infrastructurii úi doar 3%
din cauza defecĠiunii vehiculelor.
În România, deúi Codul Rutier din 2002 s-a schimbat de patru ori úi s-au
introdus reglementări legislative úi sancĠiuni tot mai stricte úi mari, comportamentul
la volan úi urmările sale nu s-au îmbunătăĠit.
Conform unui raport al IGPR din 2011 principalele cauze ale accidentelor
rutiere, sunt:
• nerespectarea regulilor de către pietoni 20,6%;
• nerespectarea regulilor legate de viteză 16,3%;
• neacordarea priorităĠii altor vehicule 7,9%;
• neacordarea priorităĠii de trecere a pietonilor 6,7%;
• neasigurarea la schimbarea direcĠiei de mers 4,6%;
• imprudenĠa copiilor cu vârste între 6 úi 14 ani 4,6%;
• nesupravegherea copiilor sub 6 ani 2,8%;
• oboseala la volan 2,7%.
Un rol important în producerea accidentelor rutiere este neatenĠia la
volan. Aceasta poate fi în plan vizual - factori care distrag privirea conducătorilor
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auto aflaĠi la volan; cognitiv - factori care îi fac pe conducătorii auto să se
gândească la alte lucruri; psihomotor - factori care îi determină pe conducătorii
auto să ia mâinile de pe volan, în timp ce conduc. De cele mai multe ori, imprudenĠa
conducătorilor auto este cauzată de toĠi aceúti trei factori. De obicei, un conducător
auto care este nevoit să-úi întoarcă privirea pentru a se ocupa de copiii aflaĠi pe
bancheta din spate, va avea atenĠia distrasă de la trafic.
O cauză este utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive de
navigaĠie úi comunicare aflate la dispoziĠia conducătorului auto. Este necesar ca
dispozitivele de navigare prin satelit să fie amplasate într-un loc uúor vizibil pentru
conducătorii auto, fără a le afecta câmpul vizual. De asemenea, atenĠia
conducătorilor auto este distrasă atunci când aceútia fumează, mănâncă sau
manipulează aparatura din habitatul autovehiculului.
O altă problemă gravă este conducerea cu viteză excesivă, mărind cu mult
riscul producerii unui accident. Această cauză reprezintă aproximativ 30% din
accidentele de circulaĠie mortale. Aproximativ 40-50% din conducătorii auto nu
respectă viteza recomandată, iar 10-20% dintre aceútia depăúesc limita de viteză cu
mai mult de 10 km/h. Viteza creúte riscul producerii unui accident rutier úi, de
asemenea, probabilitatea provocării unor vătămări grave sau chiar a unui accident
mortal, fără a mai lua în calcul distrugerile materiale3.
III. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE PRIVIND EVALUAREA
PSIHOLOGICĂ A CONDUCĂTORILOR AUTO
La nivelul Uniunii Europene s-a constituit o comisie de specialitate
(Comisia Europeană) care, prin reglementările elaborate, recomandă statelor
membre UE să implementeze úi să insiste asupra aplicării coerente a legislaĠiei
privind viteza excesivă, condusul în stare de ebrietate úi neutilizarea centurii de
siguranĠă. Potrivit studiilor realizate, o mai bună aplicare a acestor reguli ar putea
reduce numărul de victime cu circa 5 000 de vieĠi umane pe an în UE. O nouă
directivă europeană va facilita amendarea de către autorităĠile unui stat membru a
conducătorilor auto care comit infracĠiuni rutiere majore în alte Ġări din UE.
La nivel naĠional există o serie de acte normative care reglementează atât
partea legislativă în ceea ce priveúte siguranĠa transporturilor, securitatea úi sănătatea
în muncă, cât úi cadrul metodologic privind examinarea medical úi psihologică.
În acest sens, avem:
• Legea 319/2006 privind securitatea úi sănătatea în muncă;
• Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înfiinĠarea, organizarea úi funcĠionarea Colegiului Psihologilor din
România;
• OrdonanĠa de UrgenĠă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĠia pe
drumurile publice;
• OrdonanĠa de UrgenĠă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea
reĠelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor úi pentru modificarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăĠii;
3
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• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor úi al Ministerului
SănătăĠii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
examinarea medicală úi psihologică a personalului cu atribuĠii în siguranĠa
transporturilor úi periodicitatea examinării;
• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor úi al Ministerului
SănătăĠii nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcĠiile
din siguranĠa transporturilor úi a modului în care se va face dovada îndeplinirii
acestor condiĠii, precum úi lista afecĠiunilor medicale úi contraindicaĠiile
corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu
atribuĠii în siguranĠa transporturilor;
• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor úi al Ministerului
SănătăĠii nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de
agreare a unităĠilor medicale úi/sau psihologice, în vederea examinării personalului
din transporturi cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor precum úi pentru aprobarea
Normelor privind procedura de control la unităĠile medicale úi/sau psihologice
agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor,
precum úi persoanele desemnate să efectueze controlul;
• Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România
privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile de psihologie nr. 5/2015.
În spiritul acestor acte normative, psihologul are dreptul să furnizeze serviciile
psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract
individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiĠiile art. 1316 din Legea nr. 213/2004. În continuare, prezentăm competenĠe profesionale specifice
psihologiei transporturilor, pentru psihologul specialist (nivel III):
• evaluarea psihologică complexă individuală în domeniul transporturilor,
examinarea psihologică a candidaĠilor pentru úcolarizarea în conducerea
autovehiculelor, redobândirea permisului de conducere, siguranĠa transporturilor, cu
excepĠia transporturilor rutiere speciale;
• evaluarea complexă a contextului activităĠii în transporturi, participarea
la efectuarea examinărilor pentru transporturile rutiere speciale, fără drept de decizie
úi de emitere a actelor profesionale specifice în transporturile rutiere speciale;
• analiza nevoilor participanĠilor la trafic, solicitanĠilor úi deĠinătorilor
permisului de conducere úi ale deĠinătorilor de atestate profesionale de siguranĠa
transporturilor, cu excepĠia transporturilor rutiere speciale;
• intervenĠia de specialitate, asistenĠa úi consilierea psihologică specifică,
pentru candidaĠii la úcolarizarea în conducerea autovehiculelor, la redobândirea
permisului de conducere úi siguranĠa transporturilor, cu excepĠia transporturilor
rutiere speciale;
• dezvoltarea úi testarea unui produs specific;
• evaluarea complexă a contextului muncii în domeniul transporturilor;
• participarea la construcĠia, etalonarea úi validarea metodelor úi tehnicilor
de evaluare specifică, dezvoltarea úi implementarea de proiecte în domeniu.
Aceste reglementări în domeniul siguranĠei transporturilor, care au la bază
úi specificaĠiile din legislaĠia privind securitatea úi sănătatea în muncă, stabilesc
următoarele obligaĠii pentru persoanele juridice angajatoare:
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• să angajeze numai personalul care este apt din punct de vedere medical
úi psihologic să ocupe postul respective;
• să asigure participarea personalului angajat în funcĠii cu atribuĠii în
siguranĠa transporturilor la examinarea medicală úi psihologică periodică;
• să utilizeze personalul cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor numai
conform avizelor medicale úi psihologice obĠinute;
• să asigure evidenĠa úi păstrarea avizelor de aptitudine medicală úi
psihologică, pe perioada valabilităĠii acestora.
LegislaĠia de la nivel naĠional, specifică domeniului siguranĠei
transporturilor stabileúte că examinarea medicală úi psihologică este obligatorie
pentru funcĠiile cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor úi se efectuează pentru:
• admiterea în unităĠile de pregătire pentru funcĠii cu atribuĠii în siguranĠa
transporturilor;
• angajarea într-o funcĠie cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor;
• examinarea periodică a personalului cu atribuĠii în siguranĠa
transporturilor;
• schimbarea funcĠiei cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor în cazul în
care baremul medical úi/sau psihologic este superior faĠă de cel stabilit pentru
funcĠia deĠinută anterior;
• reexaminarea la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale úi
psihologice în siguranĠa transporturilor pentru personalul care a obĠinut aviz
restrictiv.
Examinarea medicală úi psihologică se poate efectua suplimentar la
solicitarea persoanelor juridice angajatoare sau a organelor de inspecĠie úi control
pentru siguranĠa transporturilor. Solicitarea se face atunci când se constată că
personalul cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor are un comportament
necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente, prezintă afecĠiuni care
influenĠează capacitatea de muncă sau a beneficiat de concedii medicale prelungite
de peste 60 de zile.
Conform noilor reglementări, avizele de aptitudine medicală úi psihologică
se emit pentru tipul de transport (marfă, persoane etc.) fără să se mai specifice úi
tipul de cursă (intern sau internaĠional). Noile reglementări modifică úi termenele
pentru controlul periodic al examenului medical úi psihologic. Toate persoanele între
18 úi 65 de ani, care deĠin funcĠii pentru care sunt necesare avize de aptitudine
medicală sau psihologică, indiferent de funcĠie, trebuie să efectueze aceste examene
anual4.

4

Norme metodologice privind examinarea medicală úi psihologică a personalului cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor úi
periodicitatea examinării, (2013), Ministerul Transporturilor úi Ministerul SănătăĠii
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IV. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND
PSIHOLOGICĂ A CONDUCĂTORILOR AUTO

EVALUAREA

O condiĠie pentru a conduce un autovehicul este îndeplinirea unor bareme
medicale úi însuúirea unor deprinderi/aptitudini úi abilităĠi psihice. Aptitudinea este
un complex de însuúiri psihice úi fizice strict individuale, relativ stabile ale
persoanei, care condiĠionează realizarea cu randament a unei anumite activităĠi.
Criteriile după care distingem o aptitudine, sunt efortul cu care persoana
realizează o anumită activitate, viteza úi precizia realizării activităĠii.
Aptitudinile sunt însuúirile potenĠiale care pot fi valorificate în condiĠii
favorabile. Dacă aptitudinile sunt dezvoltate, perfecĠionate, aplicate în situaĠii reale,
ele devin efective fiind denumite capacităĠi ale persoanei.
În dezvoltarea unei persoane, la baza aptitudinilor stau predispoziĠiile
pentru anumite activităĠi. PredispoziĠiile sunt înnăscute, iar acĠiunea dintre factorii
biologici, psihologici, sociali úi culturali, ducând în acelaúi sens, pot transforma
predispoziĠiile în aptitudini úi aptitudinile în capacităĠi personale. O acĠiune negativă
a condiĠiilor úi cauzelor biologice, psihologice, de grup uman úi culturale pot stopa
devenirea benefică a predispoziĠiilor sau chiar pot cauza destructurarea acestora.
Aptitudinile sunt parĠial determinate de natură úi parĠial determinate de umanitate.
Studiile arată că, în funcĠie de gradul de dezvoltare úi de complexitate,
aptitudinile trec de la un nivel inferior la un nivel superior. Primul nivel superior pe
care o îmbracă aptitudinea, este talentul. Talentul este acea combinaĠie a unor
aptitudini care dă individului posibilitatea de a realiza o activitate într-un mod nou,
original, creator. Persoana talentată face uúor ceea ce alĠii fac greu. Nivelul extrem al
formelor de dezvoltare aptitudinală este geniul. Geniul este o sinteză complexă de
aptitudini, ce realizează saltul de la condiĠia normalităĠii la condiĠia anormalităĠii în
activitate, realizând ceea ce predecesorii nu au putut realiza, adică noul absolut.
Geniul creează noi paradigme, adică modele útiinĠifice inexistente úi care pot fi
aplicate în diverse domenii de activitate.
După criteriul naturii proceselor psihice care concură la existenĠa
aptitudinii distingem aptitudini senzoriale, aptitudini psiho-motorii úi aptitudini
intelectuale.
Aptitudinile senzoriale sunt dependente de calităĠile unui analizator, úi cele
mai importante se referă de capacitatea de a vedea, de a auzi, de a mirosi etc. Pentru
a obĠine rezultate la nivel superior, aceste aptitudini trebuie să fie dezvoltate la un
nivel peste media oamenilor.
Aptitudinile psihomotorii sunt aptitudinile de a executa miúcări corporale
complexe în care se combină calităĠile fizice ale persoanei cu cele ale gândirii.
Aptitudinile intelectuale sunt acele aptitudini prin care se manifestă la un
nivel ridicat procese ca memorarea, gândirea, imaginaĠia, limbajul, intuiĠia.
Pentru a preveni accidentele de muncă úi a proteja persoanele care nu au o
stare de sănătate corespunzătoare postului úi nu posedă aptitudini specifice sarcinilor
de muncă, aceste cerinĠe/aptitudini trebuie evaluate atât din punct de vedere medical,
cât úi din punct de vedere psihologic.
Examinarea medicală a persoanelor cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor
se efectuează în scopul verificării stării de sănătate, a depistării precoce a
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afecĠiunilor medicale, incompatibile cu funcĠia pentru care se solicită examinarea,
precum úi pentru prevenirea apariĠiei acestor afecĠiuni.
Examinarea psihologică a persoanelor cu atribuĠii în siguranĠa
transporturilor se efectuează în scopul evaluării capacităĠilor cognitive (percepĠie,
memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) úi a celor integrative
(atenĠie, emotivitate, motivaĠie, structură atitudinal-valorică), precum úi al
psihodiagnozei aptitudinal-comportamentale, conform funcĠiei pentru care se solicită
examinarea.
Evaluarea psihologică Ġine cont de raportul care se stabileúte între
standardele ocupaĠionale specifice locului de muncă, rezultate din analiza
psihologică a muncii, din fiúa postului úi standardul minimal de cerinĠe psihologice.
Totodată, se precizează faptul că examinarea psihologică nu se poate efectua fără un
aviz medical valabil.
Activitatea de evaluare psihologică a conducătorilor auto, conform
reglementărilor de la nivel naĠional, are următoare obiective:
a) stabilirea stadiului de maturitate psihică úi a existenĠei/inexistenĠei
capacităĠilor aptitudinal-atitudinale necesare integrării în funcĠiile cu atribuĠii în
siguranĠa transporturilor;
b) stabilirea nivelului competenĠei aptitudinal-atitudinale, specifice
funcĠiei cu responsabilităĠi în siguranĠa circulaĠiei solicitate.
Pentru primul obiectiv se evaluează următoarele aspecte:
a) psihosomatice - tonusul dinamico-energetic, tipul de sistem nervos,
vitalitatea, dezvoltarea psihoconstituĠională;
b) cognitiv-aptitudinale - capacitatea de prelucrare a informaĠiei, de
învăĠare úi de memorare a informaĠiei, de rezolvare a problemelor practice, tehnice,
verbal-abstracte, particularităĠile atenĠiei úi memoriei, reprezentarea spaĠială,
aprecierea vitezelor úi distanĠelor;
c) psihomotrice - coordonarea oculomotorie, organizarea abilităĠilor
motorii, reactivitatea complexă;
d) motivaĠional-afective - maturitate, reactivitate emoĠională, dispoziĠiile
afective dominante, motivele activităĠii, interesele dominante, nivelul de aspiraĠie;
e) capacitatea reglatorie - perseverenĠa, spiritul de organizare úi
disciplina, atitudinea faĠă de activitate úi gradul de independenĠă;
f) psihorelaĠionarea - sociabilitate, modul de a se raporta la ceilalĠi, de a
rezolva conflictele interpersonale, stilul úi capacitatea de autoafirmare, simĠul civic.
Pentru al doilea obiectiv se evaluează următoarele aspecte:
a) capacitatea de diversificare a activităĠii úi de interacĠiune a
cunoútinĠelor úi deprinderilor în exercitarea unei activităĠi-abilităĠi, în rezolvarea
problemelor adiacente activităĠii principale, activismul, nivelul inserĠiei sociale,
nivelul toleranĠei úi agreabilităĠii în relaĠiile cu ceilalĠi;
b) capacitatea identificării sarcinilor úi a definirii importanĠei - nivelul
angajării personale în activitate, spiritul de iniĠiativă úi încrederea în sine,
responsabilitatea, conútientizarea importanĠei funcĠiei privind impactul asupra
destinului úi vieĠii altor oameni.
Evaluarea psihologică va Ġine cont de raportul care se stabileúte între
standardele ocupaĠionale specifice postului, rezultate din analiza psihologică a
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muncii, din fiúa postului úi standardul minimal de cerinĠe psihologice. Examinarea
psihologică trebuie să urmărească, de asemenea, psihodiagnoza aptitudinal-specifică
de lucru, prin simulatoare úi aparate de testare psihologică asistată de calculator,
conform funcĠiei pentru care se solicită examinarea.
Evaluarea psihologică a personalului cu atribuĠii în siguranĠa
transporturilor este un proces de urmărire longitudinal a acestuia úi nu secvenĠial.
Totodată, această evaluare va constitui punctul de plecare privind elaborarea unor
strategii de recomandare pentru consilierea psihologică efectuată angajatului,
precum úi pentru programe educative de implementare a unei conduite profesionale
adecvate, în vederea creúterii siguranĠei transporturilor.
Se recomandă utilizarea mai multor metode de evaluare psihologică care
să surprindă întregul spectru de manifestare a persoanei.
Cu ajutorul testelor de inteligenĠă se evaluează aptitudinile intelectuale
generale, aptitudinile tehnice úi mecanice.
O altă categorie de teste sunt cele de investigare a capacităĠii de efort úi a
aptitudinilor speciale pentru postul respectiv:
• teste de atenĠie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate,
stabilitate úi rezistenĠa la factori perturbatori;
• probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simplă úi completă, nivelul
dezvoltării abilităĠilor motorii, calităĠile reactivităĠii (rapiditate, precizie,
corectitudine, autocontrol), nivelul sensibilităĠii vizuale, auditive, kinestezice.
Testele de personalitate evaluează:
• echilibrul emoĠional, autocontrolul, responsabilitatea;
• sistemul de atitudini úi aspiraĠii, nivelul intereselor úi motivaĠiei
vocaĠionale;
• integrarea socială úi atitudinile interpersonale.
O altă metodă recomandată este cea a observaĠiei subiectului. În acest sens
se evaluează:
• simptomatica stabilă;
• tip constituĠional, aspecte fizionomice;
• simptomatica dinamică;
• Ġinuta, mimica, modificări vegetative, vorbire;
• dinamica de comportament în timpul examinării.
O altă metodă recomandată este anamneza/interviul cuprinzând date
generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existenĠial úi cu privire la
evenimentele cruciale din viaĠa personală úi socioprofesională.
Din analiza úi evaluarea activităĠii profesionale s-a constatat că, pentru
persoanele care desfăúoară activităĠi specifice transportului rutier, se recomandă
administrarea a minimum cinci probe de evaluare psihologică, care să urmărească
aspectele specifice exigenĠelor funcĠiilor respective, conform fiúei postului úi
psihoprofesiogramei.
Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obĠinute în
urma examenului psihologic, raportate la cerinĠele funcĠiei pentru care s-a făcut
examinarea, precum úi o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor
psihologice evidenĠiate în contextul exercitării funcĠiei profesionale.
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Evaluarea psihologică este necesară pentru toată gama de activităĠi
specifice, atât la angajare, úcolarizare, cât úi pe traseul profesional.
Examinarea la angajare/reangajare, urmăreúte determinarea úi evaluarea
gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale úi a modului cum
acestea sunt dinamic angrenate în structura reală a profesiei.
Examinarea la úcolarizare/formare profesională, urmăreúte prezenĠa unui
potenĠial aptitudinal úi atitudinal de bază, implicat în activitatea specifică din
perspectiva posibilităĠilor de antrenare, educare, instruire úi formare.
Examinarea la controlul periodic urmăreúte:
• gradul de dezvoltare úi perfecĠionare aptitudinală pe baza acumulării de
experienĠă, gradul de conservare a funcĠionalităĠii structurii psihocomportamentale
diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport cu vârsta,
solicitările locului de muncă, tipul de transport;
• constatarea unor modificări ca uzura precoce úi/sau oboseala cumulată,
care pot antrena disfuncĠii ale sistemului, atât la nivel aptitudinal (deficit de
comutare a atenĠiei, deteriorarea capacităĠii de organizare a activităĠii, dificultăĠi în
luarea deciziei, afectarea psihomotricităĠii), cât úi la nivel atitudinal-caracterial
(agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social úi a sociabilităĠii).
Examinarea la contestaĠie urmăreúte:
• măsura în care ineficienĠa în plan aptitudinal-atitudinal, constatată la
examinarea anterioară, s-a datorat unor cauze psihice structurale sau a fost de natură
conjuncturală;
• constatarea situaĠiei în care nivelul unora dintre aptitudini nu se ridică
la gradul de dezvoltare necesar, individualizat úi în funcĠie de experienĠa
profesională;
• dacă există posibilităĠi compensatorii sau formative în plan aptitudinal;
• dacă motivaĠia, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza intervin
favorizant în păstrarea calităĠii comportamentului profesional.
Examinarea la sesizare are caracter strict individualizat, dependent de
situaĠia care impune investigaĠia psihologică, úi va urmări stabilirea cauzelor
comportamentului deviant sau ale scăderii importante a eficienĠei profesionale.
Această examinare se efectuează numai la solicitarea scrisă din partea angajatorului
sau a altor organisme abilitate, úi va cuprinde motivarea pentru care este solicitată
reevaluarea, însoĠită de documentele constatatoare5.
V. STUDIU DE CAZ
Subiectul nr. 1
Studii – medii; Vârsta – 54 ani; Sex – M.
AfecĠiuni/simptome psihice: Nervozitate – Nu; Depresie – Nu; Psihotism –
Nu; Anxietate; – Nu; AgitaĠie psihomotorie – Nu; Labilitate emoĠională – Nu;
Randament intelectual – Mediu; PrezenĠa complexelor – Nu; Izolare socială/
profesională – Nu; Abandon familial în copilărie – Nu; DivorĠ – Nu; Tulburare de
5

Norme metodologice privind examinarea medicală úi psihologică a personalului cu atribuĠii în siguranĠa transporturilor úi
periodicitatea examinării, (2013), Ministerul Transporturilor úi Ministerul SănătăĠii
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personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte medicale – Nu;
DependenĠe – Nu; Accidente la locul de muncă – Nu; Aspecte profesionale – Nu.
Scopul evaluării psihologice: evaluare periodică.
Starea psihică: Oboseală. A fost de serviciu 24 de ore úi s-a prezentat
obosit la evaluare.
Tabelul nr. 1 - Rezultatele obĠinute la probele de aptitudini
Proba
aplicată
NB
NS

AC

AD

SO

MT

CC

CS

TRM

86

26

11

3

24

17

56/62

I

II

I

II

I

II

II

Subiectul nr. 2
Studii – medii; Vârsta – 42 ani; Sex – M.
AfecĠiuni/simptome psihice: Nervozitate – Da; Depresie – Nu; Psihotism –
Nu; Anxietate – Da; AgitaĠie psihomotorie – Nu; Labilitate emoĠională – Da;
Randament intelectual – Sub medie; PrezenĠa complexelor – Nu; Izolare
socială/profesională – Da; Abandon familial în copilărie – Nu; DivorĠ – Nu;
Tulburare de personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte
socioeconomice – Nu; Aspecte medicale – Nu; DependenĠe – Nu; Accidente la locul
de muncă – Da; Aspecte profesionale – Da.
Scopul evaluării psihologice: evaluare periodică.
Starea psihică: Bună, cu încredere în resursele sale.
Tabelul nr. 2 - Rezultatele obĠinute la probele de aptitudini
Proba
aplicată
NB
NS

AC

AD

SO

MT

CC

C

TRM

76

37

19

4

23

18

64/56

I

III

II

III

I

II

III

Subiectul nr. 3
Studii – medii; Vârsta – 49 ani; Sex – M.
AfecĠiuni/simptome psihice: Nervozitate – Da; Depresie – Nu; Psihotism –
Nu; Anxietate – Da; AgitaĠie psihomotorie – Da; Labilitate emoĠională – Nu;
Randament intelectual – Mediu; PrezenĠa complexelor – Nu; Izolare
socială/profesională – Nu; Abandon familial în copilărie – Nu; DivorĠ – Nu;
Tulburare de personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte
socioeconomice – Nu; Aspecte medicale – Nu; DependenĠe – Nu; Accidente la locul
de muncă – Nu; Aspecte profesionale – Nu.
Scopul evaluării psihologice: evaluare periodică.
Starea psihică: Doliu în familie úi agitaĠie psihomotorie.
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Tabelul nr. 3 - Rezultatele obĠinute la probele de aptitudini
Proba
aplicată
NB

AC

AD

SO

MT

CC

CS

TRM

110

43

20

5

31

24

47/65

NS

II

III

II

II

II

III

III

Subiect nr. 4
Studii – medii; Vârsta – 48 ani; Sex – M.
AfecĠiuni/simptome psihice: Nervozitate – Da; Depresie – Nu; Psihotism –
Nu; Anxietate – Da; AgitaĠie psihomotorie – Nu; Labilitate emoĠională – Nu;
Randament intelectual – Mediu; PrezenĠa complexelor – Nu; Izolare socială/
profesională – Nu; Abandon familial în copilărie – Nu; DivorĠ – Nu; Tulburare de
personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte socioeconomice –
Nu; Aspecte medicale – Nu; DependenĠe – Nu; Accidente la locul de muncă – Da;
Aspecte profesionale – Nu.
Scopul evaluării psihologice: evaluare periodică.
Starea psihică: Bună, fără alte simptome psihice.
Tabelul nr. 4 - Rezultatele obĠinute la probele de aptitudini
Proba
aplicată
NB

AC

AD

SO

120

46

NS

II

III

MT

CC

CS

TRM

20

4

29

32

38/76

II

III

II

III

II

Legendă: AC – atenĠie concentrată; AD – atenĠie comutativă; SO – spirit de observaĠie; MT – memorie
topografică; CC – coordonare complexă; CS – coordonare simplă; TRM – tremorul mâinii.
NB – notă brută; NS – notă standard.

Notele standard cu scorul de 1 úi 2 sunt valori critice úi ne semnalizează
prezenĠa unor afecĠiuni/simptome psihice.
Interpretarea rezultatelor
SubiecĠii care s-au prezentat la evaluarea psihologică după un serviciu de 24 de
ore, într-o stare de oboseală sau erau sub influenĠa unor substanĠe, urmau un tratament
medicamentos cu efecte asupra capacităĠilor psihice sau nu erau motivaĠi pentru funcĠia
ocupată, aveau probleme de sănătate sau în plan existenĠial. Toate aceste persoane au
obĠinut rezultate cel puĠin cu o stanină sub rezultatele pe care le-au obĠinut la evaluările
anterioare. SubiecĠii cu un randament intelectual scăzut au obĠinut în mod repetat
rezultate slabe la probele de aptitudini speciale.
Deúi cazurile prezentate nu sunt semnificative din punct de vedere statistic,
totuúi, putem trage concluzia că probele psihologice utilizate în evaluarea psihologică pot
face previziuni privind limitele úi urmările asupra unei persoane care se urcă la volan fără
să fie conútientă de consecinĠele conducerii unui autovehicul într-o stare de sănătate fizică
úi psihică necorespunzătoare acestei activităĠi. Din aceste considerente, este bine ca
activitatea de evaluare a conducătorilor auto să fie una de tip longitudinal úi nu secvenĠial,
pentru a putea consilia, a interveni úi a face recomandările necesare persoanelor care se
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află sau traversează o perioadă mai dificilă din viaĠă. Datorită numărului mic de subiecĠi
analizaĠi, nu putem extrapola rezultatele obĠinute la întreg personalul evaluat de structura
noastră.
Din analiza realizată între rezultatele obĠinute la probele aplicate úi starea
subiecĠilor în momentul evaluării psihologice, a rezultat faptul că, psihologii care
desfăúoară această activitate, este recomandat să aibă un minimum de cunoútinĠe specifice
psihologiei clinice pentru a putea face diferenĠa dintre o stare de moment úi o problemă
reală din punct de vedere a sănătăĠii individului. Putem spune că, persoanele care nu au o
stare psihică optimă din punct de vedere al capacităĠilor úi potenĠialului psihic, au o
probabilitate mai mare să provoace un accident de circulaĠie.
VI. CONCLUZII
Evaluarea psihologică a aptitudinilor specifice profesiei de conducător auto
trebuie să se realizeze de către un psiholog cu experienĠă profesională, responsabil pentru
decizia luată, deĠinător de cunoútinĠe teoretice úi practic-aplicative la un nivel care să-i
permită interpretarea corectă úi corelată a rezultatelor, úi care să manifeste o bună
conduită profesională, având în vedere úi urmările în plan social úi economic ale unui aviz
psihologic.
De asemenea, se recomandă existenĠa unei mai bune legături úi comunicări
între psihologul care face evaluarea, psihologul clinician úi medicul de familie, cu scopul
de a valorifica rezultatele persoanei evaluate.
Avizul psihologic trebuie să se finalizeze, acolo unde este cazul, úi cu
recomandări pentru persoanele care au nevoie de asistenĠă de specialitate.
LegislaĠia rutieră, de la nivel naĠional, trebuie aplicată nu numai pentru a
sancĠiona eventualele încălcări úi abateri de la regulile de circulaĠie, ci úi pentru a încuraja
un comportament corespunzător úi responsabil la volan.
Conducătorii de autovehicule ar trebui să fie în permanenĠă atenĠi la trafic úi să
se gândească atât la siguranĠa lor, cât úi la a celorlalĠi participanĠi la trafic. Totodată, ei
trebuie să conútientizeze urmările úi implicaĠiile în plan social úi economic ale unui
accident rutier.
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SecĠiunea a II-a
Diagnoza organizaĠională úi rolul factorului uman
în performanĠa echipelor complexe
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ÎNCREDEREA GENERALIZATĂ.
ESTE ÎNCREDEREA GENERALIZATĂ
UN REZULTAT AL EXPERIENğEI
SAU O VALOARE MORALĂ?
Anamaria BUMBAR∗
Rezumat: Prezenta lucrare îúi propune să analizeze o formă specială a încrederii úi
anume, încrederea generalizată. Scopul acestei lucrări este de a identifica în ce măsură
încrederea generalizată este un rezultat al experienĠei sau din contră reprezintă o valoare
morală fundamentală. În literatura de specialitate încrederea generalizată este încorporată
conceptului de capital social, indiferent dacă ea îúi are rădăcinile în experienĠă sau în
convingeri morale. Studiul este mai degrabă unul exploratoriu úi are la bază atât aspecte úi
principii teoretice, cât úi date colectate din poveútile de viaĠă ale unor oameni simpli.
Cercetarea de teren s-a concretizat sub forma unui studiu calitativ bazat pe
interviuri de tip „povestea vieĠii” ce au scos la suprafaĠă aspecte inedite ale încrederii
generalizate úi implicit ale izvoarelor din care aceasta îúi trage existenĠa.
Abstract: This paper aims to analyze a particular form of trust, generalized trust. In
my study I am concerned with identifying to what extent generalized trust is a result of
experience or if it represent a fundamental moral value. Generalized trust is in a greater or
smaller rate in all of us, but what are the factors that contribute to its development and the
nature of its existence, are the questions to which this paper will attempt to answer. The study
is an exploratory one and is based on both theoretical aspects as well as the collected data
from the life stories of some simple people.
The fieldwork took the shapeas of a qualitative study based on "life story"
interviews that brought to light some new aspects of generalized trust and therefore of the
springs from which it gets its existence.

INTRODUCERE
Încrederea generalizată este o resursă însemnată a societăĠii. ùtiinĠele
sociale au început să studieze încrederea, mai ales datorită rolului considerabil pe
care aceasta îl are în viaĠa social-relaĠională a indivizilor.
Principalul obiectiv al acestei lucrări este de a identifica acele elemente
care contribuie la generarea încrederii generalizate úi în final de a arăta dacă úi în ce
măsură încrederea generalizată este un rezultat al experienĠei sau o valoare morală.
Având în vedere specificul încrederii úi faptul că aceasta nu poate fi observată direct,
principala metodă de investigare utilizată este interviul semi-structurat de tip
„povestea vieĠii”.
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Aproape toate subtemele acestei lucrări au un final ce nu se încadrează
într-o structură clasică, nefiind vorba de o concluzie formulată în urma prezentărilor,
ci de o întrebare. InterogaĠia poate constitui, fie un indiciu către un anumit aspect ce
va fi abordat mai târziu în lucrare, fie o idee sau o temă ce merită aprofundată în
studii úi cercetări viitoare.
PRECIZĂRI CONCEPTUALE ùI PREZENTAREA CADRULUI
TEORETIC
Sunt puĠini cei care se încumetă să ofere o definiĠie precisă încrederii. În
primul rând, aceasta se datorează faptului că încrederea este un fenomen
multidimensional. Braitwaite (1998, 47) defineúte, totuúi încrederea ca fiind „o
relaĠie între actori sau grupuri în care una dintre părĠi adoptă o poziĠie, care exprimă
fie verbal fie comportamental, convingerea conform căreia cealaltă parte va
întreprinde acea acĠiune, acĠiune care este preferabilă unor acĠiuni alternative” (apud
Bădescu, 2003, 111). Există o serie de teoreticieni care, în încercarea de a teoretiza
cât mai bine acest concept, au identificat mai multe tipologii ale acestuia.
Torpe úi Lolle (2009, 5), disting între trei niveluri ale încrederii: nivelul
individual, nivelul societăĠii civile úi nivelul de stat, afirmând că în ceea priveúte
nivelul individual, încrederea este asociată cu situaĠia individuală. Astfel, persoanele
deschise, cu o atitudine pozitivă faĠă de ceilalĠi, tind să fie mult mai de încredere.
Însă există úi o viziune mai clară împărtăúită de cei mai mulĠi dintre
cercetătorii acestui domeniu (Uslaner, 2002), care au identificat anumite forme ale
încrederii analizând relaĠiile dintre ele. Astfel, o primă tipologie distinge între
încrederea interpersonală úi încrederea în instituĠii. Acestea, dar úi o formă mai
specială a încrederii, mai precis încrederea generalizată, vor fi abordate pe rând în
cele ce urmează.
ÎNCREDEREA GENERALIZATĂ
Mai toate disputele iscate în jurul conceptului de încredere generalizată au
legătură cu modul de definire al acestuia. Un număr însemnat de cercetători
(Uslaner, 1990; Yamigishi úi Yamigishi, 1994; Hardin, 2002; Paxton, 2002/2007;
Stolle, 2004), au contribuit prin studii temeinice la cristalizarea acestui concept, care
în continuare stârneúte controverse. Unul dintre aspectele cele mai importante este
legat de accepĠiunea dată încrederii generalizate úi de faptul că nu toĠi teoreticienii
lucrează sau utilizează acelaúi termen pentru a defini încrederea generalizată. Astfel,
în literatura de specialitate se întâlnesc úi formulări precum cele ale lui Yamagishi úi
Yamagishi (1994, 139), care spun că „încrederea generalizată este credinĠa în
bunăvoinĠa naturii umane în general”.
Stolle (2002, 403), a utilizat úi ea termenul de încredere generalizată
pentru a denumi „încrederea pe care o avem în persoane necunoscute”. Uslaner
(2002), este un alt cercetător care face uz de acest concept în nenumărate rânduri sub
numele de „încredere morală”. El defineúte acest tip de încredere ca fiind
„încrederea pe care o ai în ceilalĠi”.
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În literatura de specialitate pot fi identificate două perspective de analiză a
încrederii generalizate, o perspectivă macro care studiază încrederea la nivel societal
úi o perspectivă micro care se concentrează pe individ.
La nivel societal, Fukuyama (2003) asociază încrederea generalizată cu
dezvoltarea úi creúterea economică, Inglehart (1997) legând de asemenea încrederea
generalizată de stabilitatea democratică úi democraĠie (apud Stolle, 2002).
La nivel individual, încrederea generalizată joacă un rol important pentru
angajarea în cooperare. Hardin (2001) úi Yamagishi (2001) afirmă că indivizii care au
încredere nu se angajează numai în relaĠii care aduc beneficii mutuale, ei fiind, în general,
mult mai activi social, mai toleranĠi, mai înclinaĠi să susĠină drepturile la libertate (cum ar
fi drepturile minorităĠilor sau libertatea de exprimare). Un alt aspect important este
reprezentat de disponibilitatea posesorilor de încredere generalizată de a acorda a doua
úansă, acest fapt constituind, potrivit lui Stolle (2002), un avantaj în mod cert.
Uslaner úi Bădescu (2007, 7) afirmă că încrederea generalizată are la bază
două fundamente social-psihologice, optimismul úi controlul. Oferind chiar un
exemplu pentru a contura acest tip de viziune, Uslaner (2002, 2) afirmă că „lumea
este un loc bun, ea merge spre mai bine úi tu mă poĠi ajuta să o fac mai bună”.
În studiul încrederii generalizate se remarcă un proiect desfăúurat la Cluj,
în cadrul UniversităĠii Babeú -Bolyai úi coordonat de Gabriel Bădescu, denumit
„Încredere generalizată, diversitate culturală úi instituĠii: un studiu longitudinal úi
experimental 2011-2014”. În cadrul acestui proiect sunt studiate legăturile complexe
dintre nivele scăzute de încredere, corupĠie, influenĠate de performanĠe úcolare úi
migraĠia forĠei de muncă în cazul României (Raportul proiectului, 2011).
În literatura de specialitate există două accepĠiuni distincte: una care vede
încrederea generalizată ca făcând parte dintr-o categorie morală úi una care înĠelege
încrederea generalizată în termeni mult mai instrumentali. Ambele viziuni vor fi
dezbătute în capitolele următoare, însă sunt oare acestea singurele aspecte care
merită discutate?
RELAğIA DINTRE ÎNCREDEREA GENERALIZATĂ ùI CAPITAL
SOCIAL
Există o anumită confuzie în literatura de specialitate cu privire la relaĠia
dintre încredere úi capital social. Pentru unii cercetători, între încredere úi capital
social există semnul de egalitate (Fukuyama, 1995, 1997). Unii văd încrederea ca pe
o sursă a capitalului social (Putnam, 1993/2001), ca pe o formă de capital social
(Coleman, 1990), iar alĠii o văd ca pe un bun colectiv care rezultă din capitalul social
interpretat ca un avantaj relaĠional (Lin, 1999). Toate acestea vor fi tratate separat în
cele ce urmează.
DefiniĠia oferită de Fukuyama, spune că este „aúteptarea care se naúte în
sânul unei comunităĠi, cu comportament regulat, onest, înclinată spre cooperare,
întemeiată pe norme comune, din partea altor membri ai comunităĠii” (Fukuyama,
2003, 17). De asemenea, acesta afirmă în nenumărate rânduri că încrederea este
determinată cultural, ceea ce, după cum am văzut deja, este valabil úi în cazul
capitalului social. În continuarea acestei discuĠii, Fukuyama (2003) asociază
încrederea cu dezvoltarea úi creúterea economică ceea ce este general acceptat că
reprezintă una din cele mai importante caracteristici ale unui capital social ridicat.
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Pe de altă parte, Putnam (1993/2001) vede încrederea ca pe o sursă a
capitalului social, afirmând că majoritatea formelor de capital social, cum ar fi
încrederea, reprezintă „o resursă morală”. Iar astfel de „resurse morale” sunt
considerate a fi mai degrabă resurse care sporesc decât scad, atunci când sunt
folosite úi care se epuizează atunci când nu sunt folosite (Putnam, 2001, 190). Cu
alte cuvinte, după cum subliniază úi Putnam, „cu cât doi oameni îúi manifestă mai
mult încrederea unul faĠă de celălalt, cu atât încrederea reciprocă va fi mai mare”
(ibidem). Această manifestare a încrederii, privită ca relaĠie de dublă determinare,
formează acel „cerc virtuos” despre care vorbeúte Putnam (1993/2001).
Următoarea viziune este cea a lui Coleman (1988, 101), care spune despre
încredere că este o formă de capital social. El demonstrează acest fapt, pornind de la
premisa că obligaĠia, aúteptările úi încrederea pot conlucra pentru a constitui o sursă
de putere, în acest sens oferind exemplul relaĠiei în care A face ceva pentru B úi are
încredere în B că acesta va proceda similar în viitor. Această situaĠie creează o
aúteptare pentru A úi o obligaĠie pentru B (Coleman, 1988, 102).
Însă Coleman (1990), încurajează oamenii să continue interacĠiunea cu
ceilalĠi chiar úi atunci când aceasta implică riscuri care nu pot fi pe deplin anticipate
sau controlate prin intermediul unor acorduri. Toate interacĠiunile sociale implică un
interval de timp între investiĠii úi răsplată. Mai mult decât atât, întreg discursul lui
Coleman (1990) despre încredere o plasează pe aceasta ca fiind un element central în
înĠelegerea comportamentului social.
RELAğIA DINTRE ÎNCREDEREA GENERALIZATĂ ùI VALORI
Uslaner (2002, 21) este unul dintre autorii de referinĠă în ceea ce priveúte
încrederea generalizată privită ca o valoare, el utilizând de asemenea conceptul de
„încredere morală” pentru a defini „încrederea în ceilalĠi”.
Încrederea morală (generalizată), este diferită de încrederea bazată pe
identitate, în sensul că nu este fondată pe identitatea grupului comun, ci pe
înĠelegerea úi percepĠia că oamenii împărtăúesc aceleaúi valori fundamentale cu noi.
Uslaner (2002) spune că avem încredere morală atunci când tratăm oamenii ca úi
cum au fost de încredere, deoarece credem că aceútia nu ne vor sabota. Totodată,
este dovedit empiric că încrederea este o componentă importantă în teoria valorilor.
Se poate spune că, dată fiind asocierea acesteia cu valorile, încrederea preia
majoritatea trăsăturilor ei din alte valori. Există teorii (Uslaner, 2002), care susĠin că
încrederea generalizată este o valoare úi nu orice valoare, ci una fundamentală, de
natură morală. De aici apare următoarea întrebare, are încrederea generalizată
aceeaúi provenienĠă ca úi restul valorilor?

PRECIZĂRI METODOLOGICE
Având în vedere cele două perspective prezentate anterior în partea
dedicată aspectelor teoretice, obiectivul principal al acestei lucrări este de a arăta
dacă úi în ce măsură încrederea generalizată îúi are rădăcinile în experienĠă sau din
contră constituie o valoare morală.
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Obiectivul secundar al acestui studiu este reprezentat de identificarea
acelor aspecte úi trăsături ce îi determină pe indivizi să acorde încredere. Lucrarea va
încerca să prezinte care sunt implicaĠiile unor factori precum socializarea primară,
influenĠa familiei, voluntariatul dar úi experienĠa interacĠiunii cu persoane specifice
în construirea unei imagini a individului despre încredere.
DESCRIEREA METODEI DE CERCETARE
Cea mai potrivită tehnică pentru a obĠine răspunsuri la enunĠurile
formulate anterior în obiective, o constituie intervievarea. Această tehnică a fost
aleasă ca urmare a necesităĠii obĠinerii unor informaĠii valoroase care se referă la
experienĠele de viaĠă trăite de indivizi úi care nu ar fi ieúit la iveală folosind o altă
tehnică de cercetare.
Pentru o perspectivă de ansamblu asupra problemei identificate, se impune
o analiză în profunzime a vieĠii indivizilor, iar interviul semi-structurat de tip
„povestea vieĠii” reprezintă în opinia lui Robert Atkinson (2006, 19), metoda optimă
de „colectare a unor informaĠii despre esenĠa subiectivă a întregii vieĠi a unei
persoane”. Pe lângă numeroasele beneficii pe care le oferă utilizarea interviului de
tip „povestea vieĠii”, precum obĠinerea unor răspunsuri detaliate úi specifice la
întrebările formulate, există úi dezavantaje precum „efectul de operator de interviu”
care a rezultat mai ales din pricina faptului că o parte din respondenĠi au resimĠi o
oarecare presiune, ceea ce a făcut ca la unele întrebări răspunsurile să fie mai
degrabă dezirabile decât reale.
Interviurile realizate pentru prezenta lucrare sunt structurate sub forma
unei naraĠiuni ce au avut ca punct pornire etapa socializării primare continuând până
la momentul conversaĠiei. Un alt aspect ce merită menĠionat este că interviul de tip
povestea vieĠii semi-structurată oferă operatorului úansa de a schimba parcursul
discuĠiei în funcĠie de informaĠiile apărute, ceea ce nu poate reprezenta decât un atu.
DESCRIEREA LOTULUI INVESTIGAT
În perioada aprilie-mai 2012, am realizat un număr de 12 interviuri
individuale de tip „povestea vieĠii”. Lotul investigat este format din persoane care au
dorit să răspundă invitaĠiei de a participa la un interviu face-to-face úi care care s-au
încadrat în următoarele criterii de selecĠie:
Vârsta a reprezentat un criteriu de selecĠie, în sensul că am vrut să vorbesc
atât cu tineri, cât úi cu persoane care au acumulat o oarecare experienĠă de viaĠă. Din
rândul celor intervievaĠi, úapte respondenĠi au vârste până în 25 de ani, iar cinci au
vârste peste 25 de ani. Cel mai tânăr respondent are 22 de ani, iar cel mai învârstă
are 50.
Mediul de provenienĠă a reprezentat úi el un criteriu de care am Ġinut cont.
În acest sens am vorbit cu trei respondenĠi care s-au născut úi au crescut în Bucureúti
(urban mare), cinci persoane care provin din oraúe mici din provincie úi patru
persoane care s-au născut úi au crescut în mediul rural.
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SituaĠia familială reprezintă un alt aspect urmărit în selecĠia
respondenĠilor, astfel că úapte dintre cei intervievaĠi provin din familii unite, iar
ceilalĠi cinci respondenĠi provin din familii ai căror părinĠi au divorĠat, crescând în
familii monoparentale.
Statutul de membru într-un ONG sau într-o asociaĠie de voluntariat a
prezentat de asemenea interes în procesul de selecĠie, în acest caz situaĠia fiind
echilibrată, úase din respondenĠi realizând cel puĠin o activitate de acest tip până la
momentul intervievării.
Genul a constituit úi el un criteriu de selecĠie, iar în încercarea de a vorbi
atât cu femei cât úi cu bărbaĠi, úapte dintre interviuri au fost realizate cu respondenĠi
bărbaĠi úi cinci interviuri cu respondenĠi femei.
Toate persoanele intervievate, fie au absolvit forme ale învăĠământului
superior, fie sunt în curs de formare. Din rândul subiecĠilor au făcut parte atât
prieteni apropiaĠi sau cunoútinĠe, cât úi prieteni sau colegi ai persoanelor
intervievate. Interviurile au avut loc fie la domiciliul respondentului, fie la
domiciliul operatorului de interviu, fie într-un loc public.
Durata medie a unui interviu este de 45 de minute. Pentru a facilita
procesul de interpretare a datelor obĠinute, toate cele 12 interviuri au fost înregistrate
audio. Toate datele úi informaĠiile oferite de respondenĠi sunt folosite numai în
scopul redactării acestei lucrări, păstrându-se astfel confidenĠialitatea acestora. De
asemenea, în textul lucrării sunt trecute doar iniĠialele respondenĠilor, identitatea lor
rămânând sub anonimat.
PREZENTAREA ùI INTERPRETAREA REZULTATELOR
În partea dedicată interpretării datelor obĠinute din cele 12 interviuri, am
considerat că cea mai potrivită abordare este prezentarea în secĠiuni diferite a
principalelor argumente care susĠin cele două perspective utilizate în acest studiu.
Această abordare conferă întregului proces claritate.
Înainte de prezentarea datelor, se impun câteva precizări care au ca unic
scop propunerea propriei viziuni asupra surselor încrederii generalizate.
În urma interviurilor realizate a rezultat faptul că se poate vorbi în rândul
respondenĠilor despre două grade diferite ale încrederii generalizate numite generic:
încredere generalizată de gradul 1 úi încrederea generalizată de gradul 2. Această
tipologie rezidă din ideea conform căreia fiecare dintre noi are nevoie de măcar un
gram de încredere generalizată pentru a se putea simĠi în siguranĠă să cunoască
oameni noi úi să dezvolte relaĠii cu acestea.
Dacă am spune că încrederea generalizată ca valoare morală are la bază
mai degrabă o decizie inconútientă, iar încrederea generalizată ca rezultat al
experienĠei Ġine mai mult de ordinul raĠionalului, diferenĠierea propusă anterior ar
putea explica úi diferenĠele în procesul de generare.
Prin urmare, încrederea generalizată de gradul 1 ar putea fi încrederea
generalizată ce are fundamente morale, iar încrederea generalizată de gradul 2 ar
putea fi bazată pe experienĠă. Astfel, respondenĠii care au răspuns cu Nu la
întrebarea „CredeĠi că se poate avea încredere în cei mai mulĠi dintre oameni?” ar
putea fi úi cei care au încredere generalizată ca valoare morală úi invers, încrederea
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celor care au răspuns cu Da la aceeaúi întrebare, să fie un rezultat al experienĠei.
Însă, dat fiind specificul cercetării, am considerat că se impune o analiză în
profunzime a acestui aspect.
ARGUMENTE PENTRU ÎNCREDEREA GENERALIZATĂ CA
REZULTAT AL EXPERIENğEI
Decizia de a avea sau nu încredere în persoane necunoscute porneúte úi de
la ideea conform căreia oamenii generalizează experienĠele úi interacĠiunile cu
indivizi specifici către ceilalĠi.
În cadrul lotului investigat există numeroase mărturii care susĠin cele spuse
anterior. Una dintre ele se referă la unitatea nucleului familiei. Mai precis la viziunea
pe care o au indivizii despre încrederea în ceilalĠi, având în vedere experienĠa
divorĠului, fie al lor, fie al părinĠilor. O parte din respondenĠii care provin din familii
cu părinĠi divorĠaĠi, afirmă că acest fapt a constituit un „handicap” în formarea lor.
C.Z spune: Când am crescut mi-am dat seama că mi-e aúa ruúine cu tatăl meu ...
m-am simĠit inferioară la un moment dat úi l-am învinuit foarte mult pe el din cauza
situaĠiei noastre úi pentru că nu a lăsat-o nici pe mama să îúi facă o viaĠă mai bună.
Ne-a influenĠat destul de mult úi cred că încă ne mai influenĠează. Chiar úi cei care
au o relaĠie bună cu părinĠii lor divorĠaĠi, privind mai degrabă divorĠul acestora ca pe
un aspect constructiv ce a contribuit la formarea lor, susĠin că este de dorit să nu faci
parte dintr-o familie destrămată. Mărturia lui A.P este grăitoare în acest sens: Clar
m-au învăĠat că nu vreau să am o familie care să fie predestinată divorĠului. R.C
este un alt respondent care, deúi susĠine că nu a fost a afectat de situaĠia familiei lui,
afirmă că: eu, dacă ar fi, pentru copii mei aú încerca să fiu mai prezent, aú mai lăsa
cariera deoparte în detrimentul familiei.
Sunt mulĠi cei care asociază rolul părinĠilor cu ideea de ghid. V. A. (25)
spune în acest sens că: cel mai important este să te lase pe tine să îĠi creezi un drum
úi să îĠi stabileúti niúte valori pe care ei să Ġi le sădească dar fără să Ġi le impună
doar să te ghideze pe drumul cel bun dar tu să-Ġi alegi drumul acela. Opinia lui V.
A. (25) este împărtăúită úi de R.C. (31) care consideră că rolul părinĠilor în viaĠa
unui copil este cam 50%, nu cred că în formarea ta este dominantă relaĠia ta cu
părinĠii, la un moment dat mai intervine úi felul tău de a fi, rolul părinĠilor este
important în primii ani să îĠi dea un echilibru.
Din toate interviurile a reieúit faptul că familia are un rol important în
stabilirea relaĠiilor de prietenie mai ales în perioada copilăriei. Unii respondenĠi,
precum C.P. (22) afirmă că mama intervenea atunci când considera că mediul nu
este unul favorabil dezvoltării mele sau în cazul lui C.Z. care spunea că Mama e
adepta faptului să nu îĠi creezi prieteni pentru că nu poĠi avea încredere, ea a avut
foarte multe decepĠii úi este o fire mai antisocială, tot timpul m-a sfătuit să nu am
încredere. Acesta atitudine, mult mai protectivă din partea mamelor, poate fi pusă pe
seama faptului că acestea úi-au crescut copiii singure, fără sprijin din partea tatălui.
Desigur că în procesul de generare al încrederii un rol important îl ocupă úi
experienĠele anterioare, fie ele pozitive sau negative. Spre exemplu, A.P (22) afirmă
că, pentru ea, experienĠa este foarte importantă atunci când acordă încredere úi că de-a
lungul timpului i s-a confirmat faptul că în membrii familiei trebuie să aibă mai
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puĠină încredere. Aceasta susĠinând că: Eu nu prea merg pe încrederea în familie úi
asta datorită experienĠelor negative cu o parte în membrii familiei mele... Din afara
familiei nu am avut nici o experienĠă neplăcută úi asta m-a făcut să cred că mai ales
în familie idea de încredere e sensibilă. Aceasta contrazice idea formulată de
Khodyakov (2007), care pornea de la prezumĠia conform căreia, cu cât oamenii se
cunosc mai bine unii pe alĠii, cu atât au mai multă încredere unii în alĠii.
Prietenii reprezintă universul copilăriei aúa cum spune G.P. (50), iar
pentru cei mai mulĠi dintre respondenĠi, prietenia este adesea asociată cu loialitate,
respect, încredere, pasiuni comune sau chiar siguranĠă. Majoritatea celor intervievaĠi
afirmă că, aspectele care îi leagă de prietenii lor, mai ales cei din copilărie, Ġin mai
degrabă de proximitate. Astfel, pot apărea situaĠii în care prietenii să fie foarte
diferiĠi unii de ceilalĠi úi acest fapt poate avea o contribuĠie covârúitoare în generarea
încrederii. R.C. (31), spunea că Am avut niúte prieteni foarte diferiĠi, chiar úi de
etnie romă. Am copilărit împreună...am avut prieteni diferiĠi úi din punct de vedere
al religiei cu care chiar nu picăm de acord asupra religiei. Chiar îmi place atunci
când mai stăm cu băieĠii să vorbim în contradicĠie... dacă îi pun în aceeaúi cameră
nu se înĠeleg, dar eu mă înĠeleg cu fiecare în parte. Însă sunt úi situaĠii precum cea
descrisă de O.P. (45), care spune că, în copilărie alegeam pe cei cu care credeam că
sunt compatibilă, cu care aveam ceva în comun úi puteam să discut anumite lucruri,
persoane care să fie aproape ca mine. În copilărie, când eúti copil, crezi că toĠi îĠi
sunt prieteni, dar nu útiu dacă într-adevăr îĠi pot fi prieteni toĠi, pentru că atunci nu
realizezi ce înseamnă prieten cu adevărat.
DiferenĠele etnice sau religioase se pot constitui úi ele în factori care ar
putea inhiba sau nu încrederea generalizată. În cazul lotului investigat, respondenĠii
care au sau au avut prieteni diferiĠi sunt mai ales cei care, inevitabil, au interacĠionat
cu aceútia fie ca vecini sau colegi de úcoală, fie ca membrii ai familiei extinse, cum e
cazul lui M.E. (47), mătuúa mea este căsătorită cu un sas úi el este catolic. Noi nu
avem din astea în familie legate de etnii. Astfel, experienĠele plăcute pot fi uúor
generalizate către ceilalĠi membrii ai unei comunităĠi, iar când se întâmplă acest
lucru, încrederea este un rezultat al experienĠei.
În ceea ce priveúte activitatea de voluntariat, aceasta se poate constitui ca
fiind utilă în generarea încrederii, numai atunci când cei implicaĠi folosesc
experienĠa acumulată acolo pentru a dezvolta noi relaĠii de cooperare. Spre exemplu,
M.E (47) spune că: voluntariatul reprezintă o oportunitate prin care oamenii câútigă
o experienĠă frumoasă úi care se poate transforma chiar într-un câútig de atitudine.
Printre cei care nu au fost implicaĠi în voluntariat sunt úi oameni care cred că, deúi
cei ce practică astfel de activităĠi sunt de lăudat, implicarea într-un ONG este
folosită doar pentru propriul beneficiu, pentru a puncta la CV, úi aúa cum spune C.P
(22), majoritatea acĠiunilor sunt doar formale, nu au un rezultat, sau ca să zic aúa,
raportul dintre acĠiuni úi rezultate favorabile nu este nici măcar pertinent.
ARGUMENTE PENTRU ÎNCREDEREA GENERALIZATĂ CA
VALOARE MORALĂ
Încrederea generalizată este o valoare morală atunci când aceasta face
parte din identitatea individului. Însă, aúa cum reiese úi din interviuri, de multe ori
oamenii nu îúi conútientizează propriile valori. În cazul încrederii în necunoscuĠi,
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aceasta poate fi influenĠă de numeroúi factori, care acĠionează mai ales la vârste
fragede úi depind în mare măsură de context.
O mare parte dintre cei intervievaĠi susĠin că, fără doar úi poate, copilăria
reprezintă una dintre cele mai formative experienĠe din viaĠa unui individ, fiind
percepută ca o etapă în care se sedimentează trăsături, valori, atitudini dar úi prietenii
care în general rezistă în timp. Deúi printre respondenĠi se numără úi persoane (G.I.,
22) care recunosc că, o mare parte din copilărie este dominată de incertitudine úi
inconútienĠă, sunt úi persoane precum A.R. (25), care afirmă că: Eu consider că eúti
copil mereu, nu te schimbi, singurele lucruri care se schimbă sunt jucăriile.
Pentru mulĠi din cei intervievaĠi, părinĠii au avut un rol determinat în
copilărie. De la ei au preluat comportamente, înĠelesuri, interese úi valori, unii
recunoscând rolul formator al acestora în totalitate. A.P (22) spune că: PărinĠii au
rolul de a mă forma pentru că în mare parte datorită lor sunt aúa, ei m-au învăĠat
mai mult ceea ce nu vreau să fac în viaĠă.
Un alt aspect, în care rolul familiei contează, este luarea deciziilor. În acest
caz, majoritatea celor intervievaĠi au afirmat că au fost lăsaĠi să aleagă singuri ce
drum să urmeze sau cum să procedeze într-o anumită situaĠie, fapt ce poate fi pentru
unii un semn al încrederii. În acest sens, A.R. (25) afirmă că: părinĠii mei nu au avut
niciodată ceva de comentat în legătură cu modul în care să îmi aleg prietenii, ei miau acordat încredere că pot să iau singur deciziile cele mai bune. Astfel de situaĠii
îúi aduc o contribuĠie însemnată la conturarea percepĠiei despre încredere în timpul
socializării primare.
În cazul implicării în asociaĠii de voluntari úi în activităĠile acestora,
părerile sunt împărĠite în rândul respondenĠilor. Pe de o parte, sunt cei precum R.C
(31), care susĠin că Oricine ar trebui să se implice în ce crede el, în lucrurile civice
care sunt frumoase. ùtiu din copilărie că în Grecia antică era o lege, când se lua o
decizie de importanĠă politică sau altceva, se supunea votului mulĠimii. Nimeni nu
avea voie să se abĠină. Trebuie să îĠi spui părerea, să spui ce vrei, să te implici úi
cred că asta ar trebui să facem úi noi, să ne implicăm ca societate úi să ne spunem
punctul de vedere, nu doar să gândim úi să nu ne implicăm. Cred că implicarea în
viaĠa civică poate fi o evoluĠie.
Implicarea în activităĠi de voluntariat îúi poate găsi motivaĠia úi în nevoile
proprii. Spre exemplu, R.C. (31) spune că La asociaĠia la care sunt eu acum înscris,
am ajuns pentru că eu eram foarte interesat de probaĠiune. Am dat examen să devin
consilier de probaĠiune, nu am reuúit. După care am căutat pe internet, am găsit
această asociaĠie, un mic interviu úi am devenit membru, iar pe parcurs m-am
implicat tot mai mult úi atâta timp cât simt că este benefic úi are un efect, îl fac. Însă,
tot el afirmă că de cele mai multe ori a ajuns să facă voluntariat datorită felului lui de
a fi úi a valorilor sale: Convingerile mele îmi spun că trebuie să faci úi lucruri pro
bono în viaĠă, adică nu trebuie să faci totul numai pentru bani. Acest tip de atitudine
este pus, prin urmare, pe seama valorilor, aspectelor iraĠionale, care au nevoie de
timp pentru a se schimba.
Altruismul poate fi úi el un „factor sursă” al încrederii generalizate ca
valoare morală, úi asta pentru că în unele cazuri, respondenĠii îúi manifestă
comportamentul altruist faĠă de necunoscuĠi, fără a aútepta nimic la schimb úi
bazându-se doar pe propriile convingeri. Spre exemplu, R.C (31) afirmă că: eu fac
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unele lucruri pe care le consider benefice pentru mine úi nu neapărat că le cer
ceilalĠi. După o anumită vârstă nu am făcut nimic forĠat. Dacă am fost altruist, cred
că am făcut-o pentru că m-am simĠit eu bine, nu neapărat pentru el. La fel cum
subliniază úi C.P. (22): Dacă îĠi ajuĠi prietenii, pentru mine înseamnă subiectivism úi
apoi la un anumit moment aútepĠi ceva la schimb. La persoane pe care nu le cunoúti
poĠi spune că e altruism. Am ajutat un bătrân, dar nu pot să îl consider un gest de
altruism. Am făcut-o, cred, pentru că îmi amintea foarte mult de bunicul meu. Asta
m-a sensibilizat úi am decis să îl ajut. În timp ce M.D.(25), spune că este altruist
pentru că se gândeúte mai mult la binele celorlalĠi, susĠinând că îúi manifestă
altruismul mai degrabă faĠă de străini: Când întâlnesc o persoană, îmi place să fac o
impresie bună úi atunci mai bine pierd eu decât să piardă ea.
În ceea ce priveúte încrederea generalizată, majoritatea celor intervievaĠi
consideră că încrederea este esenĠială, indiferent de tipul relaĠiei care se stabileúte
între doi sau mai mulĠi indivizi. Deúi nu o numesc astfel, sunt mulĠi cei care
identifică încrederea generalizată ca fiind o formă de încredere primordială. Spre
exemplu, O.P. (45) spune că: Trebuie să avem încredere în oameni pentru că fără
încredere nu poĠi realiza nimic, sau M.E (47) care afirmă că: eu dacă intru într-o
relaĠie, nu mă aútept ca omul să fie rău. Am aúteptat să fie bun, că de aia am intrat
în relaĠie cu el.
Un alt aspect ce merită menĠionat este că, în unele cazuri, respondenĠii
privesc încrederea ca fiind molipsitoare, R.C. (31) afirmând că: Dacă tu ai o
încredere sinceră în oamenii din jurul tău, vei menĠine úi vei avea numai oameni de
încredere. În general, eu am foarte mare încredere în oricine úi circumstanĠele vieĠii
m-au învăĠat să girez încredere oamenilor, chiar dacă am avut parte úi de răutăĠi.
Adică să ai încredere úi în oamenii în care nu crezi că trebuie să ai încredere. Până
la urmă se dovedeúte a fi o alegere bună. Acest fapt intră oarecum în contradicĠie cu
Uslaner, care spune că „încrederea nu este foarte uúor transferabilă de la o persoană
la alta” (Uslaner, 2003, 6).
ExperienĠele negative nu contribuie mereu la crearea unei preconcepĠii în
cazul încrederii generalizate, care se dovedeúte a fi destul de statornică. R.C (31)
ilustrează foarte frumos această idee spunând că Încrederea mi-a fost înúelată pentru
că am atras eu acest lucru. Chiar dacă mă gândeam că uite ce năpastă a venit peste
mine úi ce încredere am avut úi mi-a fost înúelată, lucrurile nu au stat chiar aúa, eu
am fost de vină úi aúteptările mele din subconútient. Nu, ceilalĠi oameni sunt în
general de încredere. Această perspectivă nu este surprinzătoare în cazul
respondenĠilor pentru care încrederea generalizată este o valoare, cum este cazul lui
R.C. (31).
CONCLUZII
Punctul de plecare al acestei investigaĠii este reprezentat de încrederea
generalizată úi poziĠionarea acesteia în cadrul structurii sociale. Astfel, fie că vorbim
de încredere ca rezultat al experienĠelor, fie că ne referim la ea ca la o valoare
morală, încrederea generalizată constituie parte integrată a existenĠei noastre.
Obiectivele propuse, cel de a identifica sursele încrederii generalizate úi cel de a
vedea în ce măsură acest tip de încredere reprezintă o valoare morală sau un rezultat
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al experienĠei, sunt urmărite treptat atât în partea conceptuală a lucrării, cât úi în cea
metodologică.
Alegerea de a studia încrederea generalizată, folosind o tehnică specifică
cercetării calitative, a reprezentat un facilitator în atingerea obiectivelor propuse. Cu
toate că nu pot fi generalizate, concluziile acestui studiu prezintă esenĠa realităĠii
investigate úi nu aparenĠa.
Deúi nu poate fi formulată o concluzie clară, studiul realizat a arătat că,
pentru membrii lotului investigat, încrederea implică atât o decizie conútientă cât úi
una inconútientă.
Astfel, din analiza datelor obĠinute, reiese în primul rând că, deúi toĠi cei
intervievaĠi au întâmpinat dificultăĠi în definirea încrederii, majoritatea o asociază cu
sinceritate, competenĠă, loialitate sau siguranĠă.
Pentru a analiza încrederea ca rezultat al experienĠei, acest studiu a urmărit
aspecte ale legăturii dintre încrederea generalizată úi implicarea în asociaĠii
voluntare. A fost vizată sursa implicării oamenilor în astfel de activităĠi, mai precis
dacă implicarea indivizilor în voluntariat este un efect al încrederii generalizate pe
care aceútia o deĠin sau, din contră, faptul că sunt implicaĠi generează încredere.
Folosind ceea ce susĠine Putnam (2000) cu privire la legăturile de tip „bridging”, úi
ceea ce spune Stolle (2002) despre extinderea experienĠelor, se poate spune că, în
cazul persoanelor intervievate, implicarea în activităĠi de voluntariat implică mai
mult o decizie raĠională, aceútia urmărind în primul rând propriile beneficii. Însă, un
alt aspect important îl constituie faptul că, odată implicaĠi, cei mai mulĠi îúi doresc să
continue chiar úi după ce úi-au atins scopul, susĠinând chiar că îúi doresc să realizeze
úi alte acĠiuni asemănătoare.
În comparaĠie cu clasificarea identificată de Paxton (2007), care susĠine că,
între 18 úi 40 de ani, oamenii au într-o mai mare măsură încredere generalizată, iar
că după depăúirea pragului de 40 de ani se constată o stagnare, studiul de faĠă a
reliefat că vârsta are un rol minor în formarea încrederii generalizate.
În ceea ce priveúte sursele încrederii generalizate ca valoare morală,
acestea îúi au de cele mai multe ori explicaĠia în aspecte care Ġin de procesul
socializării primare. Se evidenĠiază rolul familiei ca fiind unul determinant în
transmiterea valorilor către copii, deúi există úi respondenĠi care susĠin că familia
contribuie doar pe jumătate la formarea úi conturarea caracterului unui individ. Mai
mult decât atât, experienĠele semnificative de viaĠă influenĠează încrederea
generalizată, astfel că, în cazul persoanelor intervievate, cei care au trecut printr-un
divorĠ sau provin dintr-o familie cu părinĠi divorĠaĠi tind mai degrabă să afirme că nu
au încredere în oameni.
Faptul că o parte din persoanele intervievate manifestă un grad mai ridicat
de acceptare în ceea ce priveúte grupurile etnice sau religioase minoritare, este pus
tot pe seama socializării diferite, aceútia având încă de mici prieteni diferiĠi, úi asta
pentru că au avut vecini sau au fost colegi cu astfel de persoane. În acest fel,
diversitatea are un efect pozitiv asupra încrederii generalizate, datorat în primul rând
interacĠiunii directe.
Prin urmare, úi contextul socio-cultural dar úi realitatea economică
determină fluctuaĠii semnificative legate, atât de modul în care cei intervievaĠi aleg
să se încreadă sau nu în cei din jur, cât úi de sursa acestei manifestări.
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Astfel, la nivelul lotului investigat, încrederea generalizată îúi regăseúte
surse atât în partea formatoare a vieĠii, în timpul socializării primare, cât úi pe
parcursul acesteia.
Concluzionând, încrederea generalizată constituie un element al structurii
sociale dificil de explicat, dat fiind faptul că fiecare are propria accepĠiune privind
încrederea. Aflată la graniĠa dintre valoare úi rezultat al experienĠei, încrederea
generalizată reprezintă un element fondator în viaĠa socială a indivizilor.
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CRIZA REFUGIAğILOR – O NOUĂ PROVOCARE
LA ADRESA MULTICULTURALISULUI
Cristian DOBRE∗

Rezumat: Articolul propune atenĠiei cititorilor unele dintre provocările de ordin
psihologic úi sociologic pe care criza refugiaĠilor le aduce, deopotrivă, în atenĠia publicului larg, dar
úi a specialiútilor. Departe de a formula răspunsuri absolute, articolul îi incită la reflexie atât pe
psihologi úi sociologi, cât úi pe liderii care gestionează din punct de vedere administrativ societatea
românească.
Abstract: This article proposes to the reader some of the psychological and sociological
challenges that brings refugee crisis. Far from absolute answers formula, this article incites
reflection on both the psychology and sociology, as well as leaders involved in managing
administratively Romanian society.

I. CARE SUNT CAUZELE ACESTUI VAL DE REFUGIAğI?
Consecutiv valului de entuziasm generat de Primăvara Arabă, a urmat o
perioadă de profunde miúcări sociale úi lupte pentru putere, în care societăĠile
respective úi-au căutat noua cale de urmat.
Realitatea a demonstrat că, lipsa exerciĠiului democratic de câútigare
paúnică a puterii, asociat cu specificul multietnic, multireligios, tribal, caracterul
extrem de conflictual al unor facĠiuni politice de a-úi atinge scopurile prin orice
mijloace, úi nu în ultimul rând, cu proliferarea grupărilor teroriste, extremiste,
fundamentaliste, a condus, în cele din urmă, la suferinĠe fără margini pentru popor,
materializate în sute de mii de morĠi, mutilaĠi de război, prăbuúirea totală a
sistemului economic, financiar, de asistenĠă socială úi nu numai.
La aceste provocări interne, s-au adăugat politicile falimentare de
stabilizare a Ġărilor arabe propuse de terĠi, care nu au fost în măsură să înĠeleagă
corespunzător specificul cultural al populaĠiilor ce vieĠuiesc în această arie
geografică.
În acest context, un număr impresionant de persoane, lipsite de resursele
bazale de supravieĠuire, úi confruntându-se cu ameninĠări directe la propria viaĠă, au
ales să-úi abandoneze locurile natale úi stilul de viaĠă tradiĠional, plecând spre locuri
apreciate de ei mai sigure, ce le pot garanta viaĠa úi siguranĠa personală úi pe cea a
familiei.
CălăuziĠi de un instinct acerb de supravieĠuire, animaĠi de motivaĠii de
securitate sau economice, îndrumaĠi de călăuze clandestine, nu au pregetat să
∗
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renunĠe la tot ce aveau acasă, călătorind zeci de mii de kilometrii, în schimbul ideii
de siguranĠă úi prosperitate oferită de Ġările Uniunii Europene.
Impactul acestui vast proces de migraĠie a populaĠiei arabe asupra statelor
Uniunii Europene, este unul masiv, cu efecte puternice ce vor produce consecinĠe
ireversibile pe termen lung úi foarte lung, deopotrivă asupra societăĠilor de origine,
cât úi a celor de destinaĠie a refugiaĠilor.
Deúi statele Uniunii Europene au evaluat bine drama populaĠiei din zona
arabă cuprinsă de criză, în contextul expansiunii constante a Statului Islamic úi
problemelor economice úi de securitate din ce în ce mai profunde din regiune, nu au
fost în măsură să estimeze că milioane de persoane îúi vor părăsi căminele úi vor
pleca spre Vest, cu iluzia găsirii unei lumi mai bune. Totodată, nu au fost în măsură
să oprească acest proces de migraĠie sau măcar să-l descurajeze.
Această reacĠie socială puternică a produs un impact politic, emoĠional,
economic, social úi chiar de securitate la adresa Uniunii Europene.
Pornind de la perspectiva că refugiaĠii se vor aúeza, în cele din urmă, pe
teritoriile statelor Uniunii Europene, inclusiv pe cel al României, s-a apreciat utilă
abordarea psihologică a multiculturalismului.
Articolul nu îúi propune să epuizeze subiectul, ci doar să deschidă câteva
direcĠii de reflecĠie, pentru o mai bună înĠelegere a acestui vast fenomen psihosocial, de talie globală.
II. CÂT DE PREGĂTITE PENTRU INTEGRAREA REFUGIAğILOR
SUNT STATELE EUROPENE?
Actuala criză a refugiaĠilor a scos la iveală nenumărate aspecte ale
intereselor intrinseci ale statelor ce compun Uniunea Europeană, precum úi modul de
impunere a deciziei în această organizaĠie, astfel încât unele interese să fie
promovate în detrimentul altora.
Intrarea într-o societate a unui număr de persoane ce aparĠin cultural,
economic, etnic, lingvistic etc., altui spaĠiu, o poate influenĠa într-o mai mică sau
mai mare măsură, în funcĠie de numărul acestora, de obiectivele personale úi
colective ale refugiaĠilor, de puterea cutumelor deĠinute de aceútia, pe de o parte úi
de rezistenĠa la schimbare/integrare a altor cutume a societăĠii gazdă, pe de altă
parte, de considerentele politice, economice, educaĠionale, culturale, juridice,
militare, diplomatice ale societăĠilor care interacĠionează.
RezistenĠa la schimbare a unei societăĠi, pe de o parte, úi a grupului
refugiaĠilor, pe de altă parte, este influenĠată de cele mai multe ori de considerente
cultural-religioase, politice úi economice.
Indiferent de cât de puternică este rezistenĠa la schimbare în societatea
gazdă, realitatea a demonstrat că ciocnirea cu o altă civilizaĠie úi implicit cu
elementele sale culturale, a produs efecte, vizibile peste secole, nu numai în plan
conceptual-acĠional (filozofie, dogme religioase, credinĠe, cutume, obiceiuri etc.),
dar úi material (creaĠii de artă, transfer de tehnologie, arhitectură, evoluĠie ori
involuĠie economică etc.) úi demografic (unele populaĠii care au emigrat au avut o
dinamică demografică mai mare decât a populaĠiilor băútinaúe ori au chemat/adus
din Ġările de origine úi alte rude sau apropiaĠi).
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Dinamica fenomenelor imigraĠioniste este influenĠată de factori multipli,
dintre care pot fi amintiĠi: disparităĠile economice ale unor arii geografice,
diferendele politice, politicile mai mult sau mai puĠin protecĠioniste ale unor state,
miúcările politice extremiste úi xenofobe, militare, din diferite zone ale Globului,
incapacitatea unor comunităĠi de a-úi gestiona bunăstarea, competiĠia marilor puteri
pentru împărĠirea sferelor de influenĠă úi pentru accesul la resurse, mirajul
prosperităĠii adus de societăĠile occidentale, liberalizarea circulaĠiei transfrontaliere,
raportul natalitate versus mortalitate în anumite societăĠi úi nu numai.
III. CUM INFLUENğEAZĂ COMPONENTA PSIHOLOGICĂ A
MULTICULTURALISMULUI ACEASTĂ CRIZĂ A REFUGIAğILOR?
Componenta psihologică a multiculturalismului tratează influenĠa
întâlnirii, mixării úi coabitării rasiale asupra societăĠilor.
Procesul deplasării unui număr impresionant de refugiaĠi spre Ġările
Europei de Vest, este unul extrem de complex, iar, în cadrul său, dimensiunea
psihologică este una fundamentală. Aceasta influenĠează úi multiculturalismul – atât
din perspectiva refugiatului, cât úi a cetăĠeanului din statul gazdă.
Din perspectiva refugiatului, importanĠa sa este dată de procesele
decizionale majore luate de aceste persoane.
Am identificat că principalele motive care au iniĠiat valul de refugiaĠi au
fost următoarele: ameninĠări majore la adresa vieĠii (în cazul unor conflicte armate
cinetice), ameninĠări majore la adresa statutului social (perspectiva pierderii totale a
statutului deĠinut, întemniĠarea, prizonieratul etc.), îngrădirea totală a unor drepturi úi
libertăĠi cetăĠeneúti (injustiĠia socială, pierderea dreptului de a-úi alege liber cultul
religios, de a se exprima liber, de a fi beneficiarul legilor laice, de a studia, de a
beneficia de educaĠie în úcoală, impunerea unor restricĠii de tipul legii marĠiale etc.),
abuzuri ale noilor autorităĠi (dezmoúteniri, desproprietăriri, mobilizarea pentru a
lupta în anumite forĠe, schimbarea sistemului de úcolarizare, impunerea unor reguli
vestimentare stricte, violuri, pedepse corporale, excluziunea socială a unor categorii
etnice, rasiale sau confesionale etc.), colapsul economiei locale (lipsa locurilor de
muncă, inexistenĠa unui sistem de protecĠie socială pentru úomeri, pensionari, copii
úi chiar salariaĠi, blocarea pieĠelor, lipsa resurselor naturale necesare existenĠei de zi
cu zi, incapacitatea de relansare a producĠiei de bunuri locale, prăbuúirea comerĠului
etc.), distrugerea locuinĠelor (întâmplătoare, urmare a conflictului paramilitar sau
bine Ġintită, urmare a unor demersuri premeditate), apariĠia unor grupuri
criminale/infracĠionale, pierderea slujbelor sau a surselor de câútigare a existenĠei
(distrugerea afacerilor, concedierea funcĠionarilor din administraĠia publică,
limitarea ori interzicerea dreptului la muncă pentru femei etc.), colapsul financiar
(falimentarea/jefuirea băncilor, blocarea economiilor populaĠiei, schimbarea
monedei, inflaĠia extremă etc.), ruinarea generală a societăĠii (suprimarea serviciilor
sociale úi de asistenĠă medicală, a celor de asigurare zilnică a hranei sau a apei
potabile, a celor de furnizare a energiei electrice, căldurii úi apei menajere, apariĠia
crizei hidrocarburilor combustibile, blocarea aprovizionării cu bunuri de larg
consum etc.), creúterea riscului pentru apariĠia unor boli (pandemii), cenzurarea
mijloacelor mass-media (presă, radio, televiziune, internet), blocarea comunicării cu
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rudele sau cei dragi, stabiliĠi în alte părĠi ale lumii, lipsa unei autorităĠi guvernamentale
credibile úi capabile să garanteze o viaĠă decentă propriilor cetăĠeni etc.
În acest context, extrem de restrictiv, refugiaĠii sunt dispuúi să renunĠe la
toată viaĠa lor din Ġara pe care urmează să o părăsească (bunuri materiale, prieteni,
rude, cultură, amintiri etc.), în schimbul speranĠei că vor găsi o nouă Ġară în care să-úi
continue viaĠa în concordanĠă cu propriile valori.
Această atitudine de a-úi părăsi Ġara este alimentată puternic, pe de o parte,
de speranĠă, generată de: imaginea oferită de alĠi conaĠionali care au reuúit în
anumite Ġări, de imaginea feerică proiectată respectivului subiect cu privire la
destinaĠia călătoriei sale, de spiritul general al comunităĠii cunoscuĠilor, care au luat
deja decizia de emigrare, de ofertele atractive ale călăuzelor ce le garantează reuúita
etc. úi pe de altă parte de frică, generată de ameninĠările din ce în ce mai accentuate,
descrise mai sus.
CetăĠeanul care ia decizia de a-úi părăsi propria Ġară, în calitate de refugiat,
ignoră aproape întotdeauna: caracterul ilicit al gestului său, riscurile úi pericolele
privind călătoria planificată, capacităĠile sale psiho-fizice úi ale propriei familii de a
face faĠă unei călătorii aúa de lungi úi istovitoare, reaua credinĠă a unor călăuze,
aspectele tehnice privind siguranĠa utilizării unor mijloace de transport ilicite,
posibilele sacrificii personale ori ale celor dragi, implicaĠiile internaĠionale, costurile
guvernelor ce urmează să-l gestioneze úi chiar integrarea sa în noul mediu de viaĠă,
în cazul că ar ajunge la destinaĠia propusă.
Drama refugiatului nu se opreúte la acest punct. Odată luată decizia de
părăsire a propriei Ġări, persoana de referinĠă, singură, ori însoĠită de cei dragi,
porneúte la drum, nu înainte, însă, de a plăti pentru acest serviciu o călăuză (în cazul
în care gestul său nu se supune normelor internaĠionale cu privire la emigraĠia legală
sau la statutul de refugiat de război). Plata poate fi în bani, bunuri sau în vânzarea
propriei loialităĠi faĠă de un om sau o organizaĠie (de cele mai multe ori este vorba
despre o organizaĠie criminală, extremistă sau teroristă).
Ajuns la destinaĠie, sau cât mai aproape de destinaĠie, după ce a trecut prin
încercări aproape inumane, de cele mai multe ori epuizat fizic úi psihic, măcinat de
boli, refugiatul se aúteaptă să găsească ceea ce úi-a imaginat tot timpul úi i-a Ġinut
moralul ridicat, în ciuda tuturor sacrificiilor trăite – o Ġară primitoare, o integrare facilă,
prosperitate imediată pentru el úi pentru cei dragi, posibilitatea să-úi manifeste liber
credinĠele úi cutumele comportamentale, un sistem de asistenĠă socială generos etc.
În cele mai multe cazuri, în ciuda unor atitudini solidare ale unor locuitori
dispuúi să-l ajute cu bunuri de strictă necesitate, refugiatul trăieúte sentimentul de
dezamăgire profundă, urmare a contactului cu măsurile anti-emigraĠie ale Ġării de
destinaĠie, cu o populaĠie majoritară care nu este încântată de sosirea sa, cu restricĠii
majore de miúcare dictate de perioada de carantină úi cu riscul de a fi trimis înapoi în
Ġara de origine, dacă nu probează că poate dobândi statutul de ,,refugiat”.
Atitudinile sale se pot schimba dramatic în sens negativ úi lăsa loc unor
procese psihologice ce-l vulnerabilizează în faĠa manipulării, organizării ad-hoc în
grupuri revendicative de protest, dobândirii unor opinii negative faĠă de Ġara gazdă,
ce-l fac să-úi confirme unele idei ,,anti”, induse, în trecut, de extremiúti. Se poate
produce, astfel, o radicalizare a sa, fie manifestă, fie latentă, ce va putea izbucni
relativ uúor, în viitor, când va găsi teren favorabil de acĠiune.
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Treptat, pe măsură ce autorităĠile statului gazdă vor fi în măsură să-l
securizeze pe refugiat, acesta îúi va recăpăta încrederea în viitorul său.
Cele mai multe persoane vor căuta să se adapteze noului mediu de viaĠă,
dar acesta va rămâne încă un proces deschis úi extrem de complex, ce va putea fi
studiat, în detaliu, de psihologi úi sociologi.
ExperienĠa din numeroase Ġări vest-europene a demonstrat că, úi în
condiĠiile trecerii unor perioade foarte lungi de timp, chiar succedării câtorva
generaĠii, imigranĠii găzduiĠi pe respectivele teritorii au rămas în comunităĠi închise
(norme úi cutume proprii de convieĠuire, căsătorii în cadrul comunităĠii, păstrarea
neútirbită a identităĠii culturale úi religioase, atitudini de ostilitate faĠă de alte grupuri
etnice, păstrarea propriei limbi de comunicare etc.), chiar bine delimitate fizic (pe
cartiere - cu magazine, úcoli, lăcaúe de cult, afaceri proprii), cu un nivel redus de
interacĠiune cu societatea gazdă.
Multiculturalismul, în acest context, a căpătat noi dimensiuni, din păcate
nu tocmai pozitive.
Pentru a evita fenomenele sociale nedorite, date de auto-izolarea excesivă
a unor grupuri etnice, este de dorit ca, deopotrivă, autorităĠile statului, autorităĠile
locale, comunităĠile naĠionale ale Ġării gazdă, să se implice úi să stimuleze însuúirea
limbii Ġării gazdă, a legilor, a cutumelor úi obiceiurilor locale, precum úi
interacĠiunea dintre localnici úi refugiaĠi, pe toate palierele posibile.
ExperienĠa din unele state a demonstrat că, autorităĠile au înĠeles să
condiĠioneze statutul de refugiat cu acceptarea de către solicitant a unui program
organizat de cunoaútere a limbii, concomitent cu programe de pregătire profesională
úi educaĠie civică, asociate cu obligativitatea ca toĠi copiii de vârstă úcolară să
urmeze cursuri organizate. Succesiv finalizării acestor programe, azilantul primeúte
un loc de muncă, potrivit calificării sale, úi úansa de a-úi perfecĠiona permanent
calificarea profesională.
SoluĠia formulată mai sus poate fi una ce se poate întinde pe un interval de
timp lung, influenĠat de numărul refugiaĠilor sosiĠi, de capacitatea de integrare a
comunităĠii locale, de sprijinul oferit de autorităĠi, de dispersarea refugiaĠilor în mai
multe oraúe, de nivelul de pregătire, educaĠie al acestora etc.
Se apreciază că prin oferirea unui loc, rol úi statut în noua societate,
refugiatul va putea evita problemele de natură psihologică, iar integrarea sa va fi una
firească.
IV. CE I SE POATE REPROùA MULTICULTURALISMULUI ÎN
CONTEXTUL CRIZEI REFUGIAğILOR?
Deúi poate oferi suficient de multe soluĠii pozitive pentru rezolvarea unei
game vaste de problematici asociate actualului val de refugiaĠi spre Europa,
multiculturalismului i se pot reproúa, totodată, o serie de aspecte. Acestea din urmă
au făcut obiectul unor critici vehemente din partea oponenĠilor acestui concept.
NeînĠelegerea unor manifestări culturale ale unor comunităĠi, existenĠa
unor atingeri de interese între diferite culturi, ideologii ori dogme diferite, tendinĠele
centrifuge ale unor grupuri umane de a nu interfera cu altele, menĠinerea unor
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cutume specifice în pofida faptului că îi deranjează pe alĠii, tendinĠa minorităĠilor de
a fi mult mai vizibile úi sonore decât majorităĠile, fluxurile masive de refugiaĠi ce
ameninĠă siguranĠa socială a unor comunităĠi, îmbătrânirea populaĠiei native,
practicarea unor politici discriminative, reprezintă doar câteva dintre cauzele
generatoare ale criticii multiculturalismului.
Cele mai multe dintre opiniile ce resping multiculturalismul, ca úi soluĠie
de integrare a refugiaĠilor în ziua de azi, se referă la următoarele aspecte:
• ideea că societăĠile naĠionale ar trebui să rămână pure, numai astfel
fiind în măsură să-úi conserve valorile culturale;
• ideea că toleranĠa culturală exagerată riscă să se finalizeze prin
dispariĠia culturii gazdă;
• ideea că uniformizarea culturală este esenĠială pentru buna funcĠionare
a unei societăĠi;
• ideea că singura instanĠă ce ar trebui să funcĠioneze în multiculturalism
ar fi competiĠia culturală, cu eliminarea culturilor mai slab reprezentate;
• ideea că numai anumite valori contează pentru o societate, în timp ce
altele ar trebui eliminate, indiferent de consecinĠe;
• ideea că atâta timp cât o comunitate locală plăteúte pentru o
comunitate de imigranĠi, aceasta din urmă ar trebui să se integreze complet, prin
asimilare, úi nicidecum prin conservarea specificului său naĠional;
• ideea că nu toĠi oamenii se pot integra în societăĠile gazdă, drept
urmare aceútia ar trebui expulzaĠi din start;
• ideea că societăĠile multiculturale úi-au pierdut identitatea naĠională;
• ideea că multiculturalismul ar produce o separare artificială a culturilor
de pe un teritoriu de referinĠă úi nu le permite să-úi omogenizeze conceptele;
• ideea că diferite culturi nu pot trăi în pace pe acelaúi teritoriu;
• faptul că eúecul integrării unor minorităĠi este dovada falimentului
multiculturalismului;
• ideea că multiculturalismul va conduce, inevitabil, la ciocnirea
civilizaĠiilor úi regândirea ordinii mondiale;
• ideea promovării unui multiculturalism selectiv, care să permită
accesul într-o anumită societate doar a unor reprezentanĠi ,,aleúi”, concomitent cu
extrădarea celor indezirabili (a se vedea expulzarea rromilor din FranĠa úi Germania
etc.), úi multe alte asemenea idei.
Aceste tipuri critici pot produce dezorientare în cadrul societăĠilor, pot
influenĠa deciziile politice, pot schimba valorile umaniste, pot fragiliza unitatea
socială, schimba opinii úi valori, pot declanúa comportamente manifeste din partea
unor comunităĠi úi cristaliza ,,uniculturalismul”, ca singur concept destinat să explice
unele manifestări extremiste ale naĠionalismului.
Totodată, criticile menĠionate, fie ele teoretice ori practice, generează, în
plan social, opinii, atitudini úi comportamente manifeste, cu caracter revendicativ úi
chiar extremist. Printre manifestările acĠionale specifice se pot aminti: marúurile de
protest, emiterea unor iniĠiative politice anti-multiculturalism, exacerbarea dogmelor
religioase, radicalizarea ideologică, practicarea prozelitismului, instigarea la
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nesupunere faĠă de autorităĠile legitime, promovarea naĠionalismului extrem, a
xenofobiei úi úovinismului, emiterea de legi discriminatorii úi chiar acte de
răzbunare úi terorism.
Contextul actual al crizei refugiaĠilor ce se îndreaptă spre Europa de Vest,
ar trebui tratat cu maximă atenĠie, astfel încât atât societăĠile generatoare de
imigranĠi, cât úi cele de destinaĠie să poată restabili controlul.
Deúi a fost mai puĠin dezbătută, criza refugiaĠilor pare să aibă efecte úi la
nivelul societăĠilor generatoare de emigranĠi, urmare a depopulărilor masive ale unor
vaste teritorii, a instaurării anarhiei ori a unor regimuri absolutiste, a distrugerii vieĠii
economice, sociale úi chiar culturale, a ruinării educaĠiei úi sistemului de asistenĠă
socială úi nu numai.
Abordarea psiho-socială a acestei realităĠi se consideră extrem de
importantă, iar ea va trebui să producă consecinĠe orientate în cel puĠin următoarele
direcĠii: stabilizarea situaĠiei sociale din teritoriile generatoare de refugiaĠi,
eliminarea ameninĠărilor extremist-teroriste, restabilirea ordinii sociale úi
guvernamentale de drept, asigurarea revenirii treptate la viaĠa economică,
reconstruirea infrastructurii distruse, restabilirea treptată a serviciilor de asistenĠă
socială, medicale, poliĠieneúti, de justiĠie, poútale etc., redarea speranĠei pentru viitor
a populaĠiei, dezmembrarea reĠelelor de traficanĠi, diminuarea úi mai apoi stoparea
emigraĠiei ilegale.
V. CE NE REZERVĂ
CULTURALISMULUI?

VIITORUL

ÎN

PRIVINğA

MULTI-

Analiza autorului cu privire la trendurile de dezvoltare ale
multiculturalismului european din ultimii ani, a permis observarea unor evoluĠii
generale pozitive, materializate în adoptarea unor doctrine politice capabile să
asigure dezvoltarea conceptului în spiritul respectării drepturilor omului úi
manifestării unei atitudini deschise pentru o ,,societate europeană multiculturală úi
democratică”, diferită în exprimare, dar unită în dorinĠa de a asigura o serie de
standarde unanim acceptate.
MenĠinerea úi cultivarea tradiĠiilor naĠionale sau ale unor comunităĠi
locale, precum úi integrarea unor elemente culturale din patrimoniul mondial, a
favorizat îmbogăĠirea culturii europene. Rafinarea multiculturalismului european s-a
realizat în special pentru comunităĠile naĠionale vechi din U.E., iar procesul de
conservare a specificului cultural este elocvent în acest sens.
Pe de altă parte însă, Uniunea Europeană a încercat să stabilească o serie
de standarde de vieĠuire implementabile, gradual, la nivelul tuturor Ġărilor membre.
Dintre acestea se poate cita, ca exemplu, realizarea unor acorduri de liberă
circulaĠie, comerciale, educaĠionale, de securitate úi apărare, de protecĠie a
frontierelor, de respectare a drepturilor omului úi altele – se asigură un background
cultural comun.
Deúi procesele emigraĠioniste spre teritoriul Uniunii Europene nu au
încetat niciodată, ele au fost în mare parte controlate, fapt ce a permis emigranĠilor
de toate categoriile (economici, politici, refugiaĠi etc.) să se stabilească pe teritoriul
său în mod relativ selectiv, fără a produce perturbări sociale masive úi nedorite.
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Cu toate acestea, opiniile anti-emigraĠie s-au manifestat úi ele în mod
permanent. Astfel, nu trebuie uitate manifestările extremiste împotriva
multiculturalismului prezente în spaĠiul european, sub forma unor proteste, uneori de
intensitate violentă, contra emigranĠilor, în general a exodului est-european,
musulmanizării, scăderii numărului populaĠiilor native, principiilor Uniunii
Europene, integrităĠii teritoriale a statelor componente (de exemplu, referendumul
din UK, tendinĠele centrifuge din Spania, Italia úi alte Ġări), împotriva pierderii
locurilor de muncă etc.
În prezent, poate mai mult ca în alte situaĠii din trecut, exodul masiv úi
incontrolabil al refugiaĠilor din zona arabă spre teritoriul Uniunii Europene, dispune
un potenĠial perturbator la adresa societăĠilor de destinaĠie. Fenomenul este văzut cu
îngrijorare maximă nu numai de grupuri izolate, mai mult sau mai puĠin extremistnaĠionaliste, dar úi de unele părĠi ale societăĠii, ce se confruntă cu dileme existenĠiale
majore, de tipul: ,,a se opune acestui val de refugiaĠi spre Ġările lor, prin toate
mijloacele, indiferent de consecinĠe”, versus ,,a fi solidari cu drama imigranĠilor úi a
accepta aúezarea acestora în Ġară, potrivit valorilor declarate ale Uniunii Europene”.
În paralel cu acest fenomen, se observă un flux invers de cetăĠeni ai
Uniunii Europene, care se deplasează spre zonele de conflict din Ġările de
provenienĠă ale refugiaĠilor, pentru a lupta de partea unor grupuri extremiste, uneori
chiar împotriva propriilor forĠe ale Ġărilor componente ale Uniunii Europene.
Fenomenul se pare că ia amploare, iar explicaĠiile pentru care cetăĠeni UE, născuĠi,
educaĠi úi formaĠi de societăĠile vest-europene, aleg să lupte alături de Statul Islamic
– întârzie să apară. Acest fapt vine să confirme inadaptarea unor emigranĠi, chiar
după una, două sau mai multe generaĠii.
ConsecinĠele acestor trenduri relativ contradictorii sunt greu de anticipat,
numai studiul lor aprofundat va ajuta înĠelegerea acestora úi luarea unor măsuri de
evitare a exceselor extremiste.
VI. CONCLUZII
Se apreciază că, înĠelegerea multiculturalismului va permite cunoaúterea
multidimensională a specificităĠii culturale a diverselor grupuri, implementarea mai
facilă a conceptului la nivelul comunităĠilor/societăĠilor, proiectarea úi crearea unor
instrumente de creútere a toleranĠei, acceptabilităĠii, cooperării úi ajutorului reciproc,
de la nivel individual, la nivel comunitar, naĠional úi internaĠional, în scopul
eliminării atitudinilor úi comportamentelor extremiste úi teroriste.
Dintre măsurile practic-aplicative destinate să evite fenomenele anomice
asociate crizei refugiaĠilor, pot fi enumerate următoarele:
• intensificarea cooperării internaĠionale pentru finalizarea cât mai rapidă
a conflictelor deschise ce generează valuri de refugiaĠi;
• implementarea unor programe ferme de deradicalizare a societăĠilor care
generează fluxuri masive de refugiaĠi;
• încurajarea revenirii refugiaĠilor în teritoriile lor natale;
• dezvoltarea programelor de promovare a valorilor umaniste;
• controlarea cât mai eficientă a fenomenelor emigraĠioniste, de natură
ilegală, începând din statele generatoare;
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• păstrarea dreptului suveran al fiecărui stat de a decide cu privire la
cotele de refugiaĠi pe care le poate primi úi integra social;
• iniĠierea unor programe de integrare a refugiaĠilor în comunităĠile locale,
astfel încât să fie în măsură să se autoîntreĠină;
• repatrierea refugiaĠilor atunci când situaĠia din Ġările de origine o va
permite;
• relaĠionarea Ġării cu structurile internaĠionale úi regionale în direcĠia
gestionării valurilor de refugiaĠi;
• evitarea campaniilor politice pe tema refugiaĠilor, în schimbul unor
abordări pragmatice, în interes naĠional, ale acestui fenomen.
Acest articol nu îúi propune să epuizeze tema multiculturalismului în
contextul actualei crize a refugiaĠilor, ci doar să sugereze factorilor de decizie úi
experĠilor în psihologie úi sociologie o serie de teme de reflexie cu privire la această
problematică umană, pe cât de dramatică, pe atât de actuală.
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SATISFACğIA CU VIAğA.
ABORDĂRI TEORETICE ùI EMPIRICE
Anda-Olivia MARIN∗

Rezumat: SatisfacĠia cu viaĠa reprezintă un concept central al vieĠii sociale, fiind
utilizat atât ca un predictor al altor variabile, cât úi ca efect. AdmiĠând că satisfacĠia faĠă de
viaĠă reprezintă o evaluare globală a vieĠii, această lucrare îúi propune să prezinte úi să testeze
modelul bottom-up, făcând apel la regresie úi analiză factorială.
Abstract: Life satisfaction is a central concept of our social life, serving both as a
predictor of other variables, or as an effect. Admitting that life satisfaction represents a global
evaluation of one’s life, this paper aims to present and test the bottom-up model, using
regression and factor analysis.

La nivelul simĠului comun, oamenii au fost permanent preocupaĠi de
maximizarea satisfacĠiei faĠă de viaĠă, în timp ce útiinĠe precum psihologia sau sociologia
au avut ca obiective înĠelegerea acestui concept complex úi elaborarea unor metode de
măsurare adecvate fenomenului.
Prezent în studii úi analize globale (World Values Survey, European Values
Survey, Barometrul naĠional de opinie, Diagnoza calităĠii vieĠii), dar úi în micro-cercetări,
conceptul ,,satisfacĠia cu viaĠa” este caracterizat de o largă aplicabilitate, fiind utilizat
deopotrivă ca predictor úi ca variabilă dependentă. ValenĠele explicative ale conceptului
discutat rezidă în posibilitatea de utilizare în diferite sfere ale vieĠii sociale:viaĠa de
familie, viaĠa profesională, cât úi viaĠa în comunitate.
I. SATISFACğIA FAğĂ DE VIAğĂ - DEFINIRE ùI DELIMITĂRI
TEORETICE
La modul general, satisfacĠia este definită ca reprezentând ,,starea subiectivă
rezultată din împlinirea necesităĠilor, lipsa de tensiuni, de anxietate; se fundează pe
aprecierea pozitivă a modului de desfăúurare a vieĠii în general sau a unei stări particulare
a acesteia” (Zamfir, 1993, 522-523). SatisfacĠia privind viaĠa face referire la una din
componentele stării subiective de bine (subjective well-being), în afară de aceasta,
remarcându-se afectele pozitive úi afectele negative (Andrews úi Withey apud Diener,
1985). Totodată, este menĠionat aspectul cognitiv-raĠional al evaluării individuale asupra
satisfacĠiei faĠă de viaĠă, satisfacĠia cu viaĠă fiind ,,o apreciere globală a calităĠii vieĠii unei
persoane corespunzător criteriilor alese de acesta” (Shin úi Johnson apud op.cit.).
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În studiul First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness
and sense of belonging (Böhnke, 2005), bunăstarea subiectivă apare ca un conceptumbrelă, cuprinzând satisfacĠia faĠă de viaĠă, fericirea, sentimentul de apartenenĠă, fiind
determinată de patru mari componente: accesul la resursele materiale (a avea), relaĠiile
sociale úi sprijinul social (a iubi), percepĠiile societăĠii (a fi) úi utilizarea timpului în worklife balance (presiunea timpului).
SatisfacĠia faĠă de viaĠă, înĠeleasă ca ,,evaluare globală pe care individul o face
propriei vieĠi prin realizarea unei analize la nivel cognitiv” trebuie deosebită de fericire,
aceasta din urmă rezultând pe baza evaluării afective a vieĠii individuale (Veenhoven
apud Mihalache, 2008).
II. ABORDĂRI EMPIRICE ASUPRA SATISFACğIEI FAğĂ DE
VIAğĂ
Edward Diener împreună cu colaboratorii săi au creat în 1985 Scala satisfacĠiei
faĠă de viaĠă (SWLS). În alcătuirea acesteia au fost urmate o serie de etape. Astfel, au fost
elaboraĠi 48 de itemi care făceau referire la satisfacĠia faĠă de viaĠă. În urma aplicării
analizei factoriale, au rezultat trei dimensiuni: afecte pozitive, afecte negative úi satisfacĠia
cu viaĠa. S-a trecut apoi la eliminarea itemilor care erau legaĠi de afecte úi a celor care
aveau similaritate semantică ridicată, fiind păstraĠi doar 5 itemi. Aceútia erau următorii:
1) În majoritatea privinĠelor, viaĠa mea se apropie de idealul meu.
2) CondiĠiile mele de viaĠă sunt excelente.
3) Sunt mulĠumit/satisfăcut de viaĠa mea.
4) Până acum, am obĠinut lucrurile importante pe care le vreau în viaĠă.
5) Dacă aú putea să-mi trăiesc viaĠa din nou, nu aú schimba aproape nimic.
În urma aplicării scalei pe eúantioane diferite de indivizi, realizându-se totodată
úi procedee statistice elaborate de compararea acestei scale cu alte scale utilizate în
mediul academic (Life Satisfaction Index, Scala stimei de sine ú.a.), s-a ajuns la concluzia
că SWLS deĠine proprietăĠi psihometrice favorabile, fiind un instrument valid de măsurare
a satisfacĠiei faĠă de viaĠă.
ExistenĠa modelelor bottom-up úi top-down în explicarea satisfacĠiei faĠă de
viaĠă se datorează tot psihosociologului Edward Diener (1984): ,,Conform perspectivei
bottom-up, satisfacĠia generală faĠă de viaĠă este rezultatul luării în calcul de către
individ, într-o măsură evaluativă generală, a tuturor aspectelor vieĠii, în timp ce
perspectiva top-down susĠine că satisfacĠia generală faĠă de viaĠă (care se constituie sub
influenĠa particularităĠilor psihice ale individului) determină modul în care individul
evaluează diversele aspecte ale vieĠii (apud Mihalache, 2008, 73). Abordarea bottom-up
vede satisfacĠia generală faĠă de viaĠă ca o rezultantă a satisfacĠiilor din domeniile
particulare ale vieĠii (familie, serviciu, prieteni), în timp ce modelul top-down consideră
că evaluarea vieĠii în general influenĠează evaluarea aspectelor particulare ale vieĠii.
Deúi cele două abordări s-au aflat într-o continuă dispută, diferitele cercetări
întreprinse au arătat că ambele au o putere explicativă asemănătoare, neputându-se
susĠine supremaĠia unui model explicativ în detrimentul celuilalt. Analizând cele două
modele pe o serie de date longitudinale, pentru a se vedea dacă un model este superior
celuilalt în ceea ce priveúte puterea explicativă, s-a constatat că relaĠia dintre satisfacĠia cu
domeniile vieĠii úi satisfacĠia faĠă de viaĠă în general este una de ,,dublă cauzalitate”:
,,domeniul satisfacĠiei faĠă de viaĠă reprezintă produsul unui sistem de relaĠii de
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determinare, prin care influenĠa se transmite atât de la general la particular úi în sens
invers, dezvoltându-se astfel o serie de rapoarte de influenĠare reciprocă între satisfacĠia
generală úi satisfacĠia faĠă de domeniile vieĠii” (idem, 81).
Într-un studiu despre relaĠia dintre religie úi satisfacĠia faĠă de viaĠă, Chaeyoon
Lim úi Robert D. Putnam (2010) úi-au propus să vadă cum úi de ce influenĠează
religiozitatea satisfacĠia úi bunăstarea subiectivă. Studii anterioare arătaseră o asociere
pozitivă între implicarea religioasă úi bunăstarea subiectivă, religiozitatea având o putere
predictivă la fel de mare precum educaĠia, statutul marital, activitatea socială, vârsta sau
genul. Bunăstarea subiectivă era definită ca ,,sentimente globale de bine în legătură cu
viaĠa ta” (idem, 918), făcându-se diferenĠă între ,,fericire”, aceasta fiind o stare de spirit úi
,,satisfacĠia faĠă de viaĠă”, care consta în evaluări mult mai stabile a stării generale de
bine. Rezultatele cercetării au fost acelea că religia influenĠează satisfacĠia faĠă de viaĠă
prin faptul că îi oferă individului reĠele personale úi sprijin. Astfel, mersul la biserică, cel
mai important determinant al satisfacĠiei faĠă de viaĠă, acĠiona prin crearea reĠelelor de
prieteni construite de oameni în congregaĠiile religioase.
Analizându-se impactul venitului asupra satisfacĠiei faĠă de viaĠă, se afirmă că
venitul personal ridicat are o putere explicativă mai mare în Ġările sărace, în timp ce în
Ġările bogate, acesta îúi pierde puterea explicativă, acest lucru putând fi explicat prin
nevoia individului de a-úi satisface alte aspiraĠii mai înalte odată ce îúi poate satisface
trebuinĠe primare (a se vedea în acest sens piramida elaborată de Abraham Maslow,
1943) (Böhnke, 2005). ùi educaĠia poate acĠiona într-un mod similar. Deúi, în principiu,
un nivel ridicat al educaĠiei formale este asociat cu un nivel ridicat al satisfacĠiei cu viaĠa,
se constată că oamenii educaĠi pot fi mai nemulĠumiĠi, deoarece realizează că au puĠine
oportunităĠi în raport cu aspiraĠiile deĠinute.
ImportanĠa variabilelor socio-demografice în determinarea satisfacĠiei faĠă de
viaĠă este scăzută, ,,explicând mai puĠin de 20% din variaĠia satisfacĠiei cu viaĠa” (Diener
apud Böhnke). Dincolo de variabilele individuale, o mare importanĠă o au cele care Ġin de
profilul Ġării din care face parte individul (săracă, dezvoltată, în curs de dezvoltare), acesta
influenĠând aspecte care nu pot fi controlate de individ.
III. EXPLICAREA SATISFACğIEI FAğĂ DE VIAğĂ
Ipoteza pe care voi încerca să o testez este următoarea: În România satisfacĠia
faĠă de viaĠă depinde de educaĠie, venit úi satisfacĠia faĠă de domenii particulare ale
vieĠii. Mai precis, satisfacĠia faĠă de viaĠă este ridicată atunci când oamenii au un nivel al
educaĠiei mai ridicat, un venit mai ridicat úi niveluri ale satisfacĠiei faĠă de domeniile
particulare ale vieĠii înalte. Este important de precizat că ipoteza va fi testată utilizând
baza de date a Barometrului de opinie publică din octombrie 2007.
SatisfacĠia faĠă de viaĠă a fost operaĠionalizată prin itemul D2 ,,Cât de
mulĠumit(ă) sunteĠi în general de felul în care trăiĠi?”, în timp ce satisfacĠia faĠă de
domeniile vieĠii a fost măsurată prin bateria de întrebări D3-D8 ,,Cât de mulĠumit sunteĠi
de sănătatea dvs., serviciul pe care îl aveĠi, banii pe care îi aveĠi, familia dvs., prietenii
dvs., localitatea în care trăiĠi?”. Valorile de răspuns pentru itemii D2-D8 au fost
următoarele: ,,1. deloc mulĠumit; 2. nu prea mulĠumit; 3. destul de mulĠumit; 4. foarte
mulĠumit; 8. NS; 9. NR”.
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EducaĠia a fost măsurată prin itemul educaĠie ,,Care este ultima úcoală pe care
aĠi absolvit-o?”, valorile fiind de la 1. fără úcoală până la 9. studii postuniversitare.
Venitul luat în considerare a fost cel al gospodăriei, itemul fiind venit1 ,,În luna
trecută (septembrie 2007), suma totală de bani obĠinută de către toĠi membrii
gospodăriei dumneavoastră, incluzând salarii, dividende, chirii, vânzări etc. a fost cam
de...?”
Am utilizat analiza factorială exploratorie pentru a vedea dacă itemii privind
satisfacĠia cu sănătatea, serviciul, banii, familia, prietenii, localitatea se grupează pe o
singură dimensiune. Au reieúit două dimensiuni, în prima fiind grupaĠi itemii satisfacĠia
cu sănătatea (D3), satisfacĠia cu serviciul (D4) úi satisfacĠia cu banii (D5), în timp ce
itemii satisfacĠia cu familia (D6), satisfacĠia cu prietenii (D7) úi satisfacĠia faĠă de
localitate (D8) s-au grupat pe cea de-a doua dimensiune.
Gruparea itemilor pe cele două dimensiuni se poate explica astfel: în prima
dimensiune sunt grupaĠi itemii care fac referire la trebuinĠele umane de bază (sănătatea,
serviciul, banii), în timp ce itemii referitori la relaĠiile interpersonale (satisfacĠia cu familia
úi prietenii) se grupează pe cea de-a doua dimensiune. Itemul D8 (satisfacĠia faĠă de
localitate) are saturaĠiile destul de apropiate, fiind un item ambiguu, respondenĠii
neînĠelegând exact la ce se referă întrebarea (satisfacĠia faĠă de condiĠiile de locuit, faĠă de
zona geografică sau faĠă de componenta umană a localităĠii). Am eliminat trei itemi, úi
anume satisfacĠia cu familia (D6), satisfacĠia cu prietenii (D7) úi satisfacĠia faĠă de
localitate (D8), Ġinând cont de cele precizate mai sus úi de faptul că este posibil ca, în
România, o Ġară în curs de dezvoltare, să predomine orientarea materialistă a indivizilor
(împlinirea nevoilor primare, în detrimentul celor înalte).
Reefectuând analiza factorială, a reieúit o singură dimensiune. Coeficientul
Cronbach’s Alpha 1 avea valoarea de 0.721, fiind mai mare decât coeficientul Cronbach
calculaĠi pe restul itemilor din scală (opĠiunea Scale if item deleted). Acest lucru a arătat
că scala este una caracterizată de consistenĠă internă.
În urma analizei de regresie, se observă că mulĠumirea faĠă de viaĠă depinde
atât de nivelul de educaĠie (coeficientul de regresie standardizat fiind de 0,134, iar sig-ul
0.000), cât úi de venit (coeficientul 0.071 la un nivel de semnificaĠie de 0.029) úi de
satisfacĠia faĠă de domeniile vieĠii (coeficientul de regresie standardizat fiind 0,451 cu o
valoarea a sig-ului de 0,000). RelaĠiile dintre variabila dependentă úi cele independente
sunt pozitive, ceea ce confirmă ipoteza menĠionată iniĠial. Se observă totuúi, că cea mai
mare influenĠă o are satisfacĠia faĠă de domeniile particulare ale vieĠii, o influenĠă aproape
nesemnificativă fiind aceea a venitului gospodăriei. EducaĠia influenĠează într-o măsură
considerabilă satisfacĠia, adică cu cât persoanele sunt mai educate, cu atât sunt mai
mulĠumite de viaĠă.
În explicarea satisfacĠiei cu viaĠa, nivelul educaĠiei acĠionează prin
determinarea unei anumite situaĠii materiale. Astfel, cei care au un nivel ridicat de
educaĠie, beneficiază úi de resurse materiale, în timp ce indivizii cu educaĠie precară sunt
lipsiĠi de resurse materiale, ceea ce conduce la nemulĠumiri în evaluarea vieĠii.
Limitele principale ale studiului se referă la numărul mic de itemi incluúi în
analiza factorială, acest aspect fiind dictat de evoluĠia analizei. Totodată, consider că
satisfacĠia cu viaĠa ar putea fi mai bine explicată prin religiozitate, acesta nefiind însă
măsurată în chestionar prin mai mulĠi itemi scalaĠi convenabil. Pe de altă parte, satisfacĠia
faĠă de viaĠă ar putea fi prezisă úi de aspecte care Ġin de sociabilitate, reĠele sociale.
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În concluzie, satisfacĠia cu viaĠa este un aspect care este vizat de cercetările
sociologice, fiind explicat prin factori care Ġin de personalitate, dar úi de viaĠa socială a
individului. Utilizând date din Barometrul de opinie publică din octombrie 2007, am
probat un model explicativ al satisfacĠiei faĠă de viaĠă, apelând la modelul teoretic
bottom-up, folosind ca variabile independente socio-demografice venitul gospodăriei úi
nivelul de educaĠie, variabile care mi se par semnificative în contextul românesc, având în
vedere gradul de dezvoltare al Ġării.

ANEXE
Tabelul Rotated Factor Matrix pentru itemii D3-D8
Rotated Factor Matrixa
Factor
1

2

Cât de mulĠumit(ă) sunteĠi de banii pe care îi
aveĠi...?

,821

,111

Cât de mulĠumit(ă) sunteĠi de serviciul pe care îl
aveĠi...?

,791

,190

Cât de mulĠumit(ă) sunteĠi de sănătatea dvs. ...?

,417

,206

Cât de mulĠumit(ă) sunteĠi de prietenii dvs. ...?

,131

,813

Cât de mulĠumit(ă) sunteĠi de familia dvs. ...?

,123

,573

Cât de mulĠumit(ă) sunteĠi de localitatea în care
trăiĠi...?

,168

,368

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Tabelul Factor Matrix pentru itemii D3, D4 úi D5
Factor Matrixa
Factor
1
Cât de mulĠumit(a) sunteĠi de banii pe care îi aveĠi...?

,829

Cât de mulĠumit(a) sunteĠi de serviciul pe care îl aveĠi...?

,799

Cât de mulĠumit(a) sunteĠi de sănătatea dvs. ...?

,438

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
a. 1 factors extracted. 12 iterations required.
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Analiza de regresie
Coefficientsa
Model

1

2

3

Unstandardized
Coefficients

t

Sig.

111,038

,000

16,860

,000

72,443

,000

,490

15,588

,000

,106

3,372

,001

37,457

,000

,451

13,840

,000

,000

,071

2,194

,029

,012

,134

3,997

,000

B

Std. Error

(Constant)

2,389

,022

REGR factor score 1 for
analysis 8

,407

,024

(Constant)

2,309

,032

REGR factor score 1 for
analysis 8

,386

,025

5,109E-5

,000

(Constant)

2,121

,057

REGR factor score 1 for
analysis 8

,356

,026

În luna trecută (septembrie
2007), suma totală de bani
obĠinută de către toĠi
membrii gospodăriei dvs.
incluzând salarii,
dividende, chirii, vânzări
etc., a fost cam de ...?

3,421E-5

Care este ultima úcoală pe
care aĠi absolvit-o?

,047

În luna trecută (septembrie
2007), suma totală de bani
obĠinută de către toĠi
membrii gospodăriei dvs.
incluzând salarii,
dividende, chirii, vânzări
etc., a fost cam de ...?

Standardized
Coefficients
Beta

,516

a. Dependent Variable: Cât de mulĠumit(ă) sunteĠi în general de felul în care trăiĠi?
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MOTIVAğIA PROFESIONALĂ, CONDUCEREA
ùI ORGANIZAREA ACTIVITĂğII PROFESIONALE
Vasile MARINEANU*
Cristian POPESCU**
Ilona VOICU***

„Trăim într-o lume de organizaĠii” (Mintzberg, 1989)

Rezumat: Modelul weberian asociază organizaĠiei o valoare: organizaĠia este cu
atât mai „bună” cu cât este mai potrivită scopului, adică mai eficace, úi cu cât utilizează mai
bine resursele disponibile, adică mai eficientă.
Cuvinte cheie: stil de conducere, funcĠii de comandă/conducere, organizare
activităĠi, factori motivaĠionali, mecanisme motivaĠionale.
Abstract:The weberian model associates value to an organization: the organization
is much better, the more it fits for the purpose, being more effective and more efficient, by a
good utilization of the available resources.
Key terms: leadership style, command/leadership functions, activity organization,
motivational factors, motivational mechanisms.

I. CONDUCEREA ùI ORGANIZAREA ACTIVITĂğII
1. ConsideraĠii preliminare
Dacă afirmaĠia conform căreia „succesul organizaĠiilor secolului XXI va
depinde în cea mai mare parte de căutarea, descoperirea úi folosirea eficientă a
conducătorilor talentaĠi, respectiv a acelor persoane imaginative, pline de curiozitate,
perseverenĠă, muncitoare, centrate pe idei, multi-calificate, capabile de a încuraja
diversitatea, atente la provocările mediului, cu disponibilitatea permanentă de a
transforma viziunea în realitate”1 este adevărată, atunci, fără îndoială că modul de
conducere úi de organizare a activităĠii condiĠionează decisiv calitatea úi
performanĠele úi în cazul organizaĠiei militare.
ComandanĠii/úefii, indiferent de palierul ierarhic la care se află funcĠiile de
comandă pe care le ocupă, îúi exercită actul de comandă într-un anumit context
situaĠional, dispunând, în principal, de „puterea de a conferi scop úi sens organizaĠiei
pe care o conduc, puterea de a-úi motiva subordonaĠii să adere la acest scop úi să

*

Psiholog dr., ùeful Centrului de investigaĠii sociocomportamentale, M.Ap.N.
Sociolog, Centrul de investigaĠii sociocomportamentale, M.Ap.N.
Sociolog, Centrul de investigaĠii sociocomportamentale, D.M.R.U., M.Ap.N.
1
M. Vlăsceanu (2003), OrganizaĠii úi comportament organizaĠional, Ed.Polirom, Iaúi, p. 283.
**

***
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acĠioneze în consecinĠă …”1. Prin urmare, analiza stilului de conducere a
comandanĠilor/úefilor úi a modului în care este organizată activitatea în unităĠi au
fost obiectivele principale ale unei cercetări sociologice executate de către SecĠia
investigaĠii sociologice, în perioada mai-iunie 20122.
2. Principalele rezultate ale cercetării
În rândul fiecărei categorii de personal militar, stilul de conducere
considerat dominant de către majoritatea respondenĠilor este cel directiv: centrat
exclusiv pe îndeplinirea riguroasă a misiunilor încredinĠate, pe executarea sarcinilor
úi a atribuĠiilor funcĠionale Ġinând cont de termenele úi de standardele calitative
stabilite, cu accent mai redus pe factorul uman, căruia i se acordă mai puĠină
încredere úi mai puĠine posibilităĠi de exprimare.
Trebuie, totodată remarcat faptul că, în cazul ofiĠerilor, există o
incongruenĠă perceptivă în raport cu stilul de conducere: pe de o parte, toate cele 3
categorii de personal consideră stilul de conducere al úefilor (inclusiv al ofiĠerilor cu
funcĠii de comandă) ca fiind unul preponderent directiv, în timp ce ofiĠerii cu funcĠii
de comandă îúi percep propriul stil de conducere ca fiind majoritar suportiv - centrat
pe relaĠiile interpersonale, pe stabilirea úi ameliorarea acestora, pe respectul faĠă de
ideile úi părerile subordonaĠilor, pe valorizarea armoniei de grup. Această diferenĠă
de percepĠie indică, cel mai probabil, o supraevaluare a propriei implicări relaĠionale
din partea ofiĠerilor cu funcĠii de comandă.
De asemenea, trebuie subliniat procentul redus al respondenĠilor din cele
trei categorii pentru care stilul de conducere al úefilor/comandanĠilor nemijlociĠi este
evaluat ca fiind unul situaĠional, mai flexibil úi orientat în mod echitabil atât pe
îndeplinirea sarcinilor, cât úi pe problematica umană. Este o subliniere necesară,
deoarece acesta reprezintă un model de conducere adaptativ, considerat în literatura
de specialitate3 ca având o eficienĠă sporită, în special în situaĠii supuse unor
schimbări dese sau unor restricĠii de resurse, materiale sau de personal.
O detaliere a modului în care îúi percep militarii cu funcĠii de comandă
activitatea este reprezentată de trecerea în revistă a propriilor realizări úi eúecuri în
calitate de comandanĠi/úefi. Din această perspectivă, trebuie remarcat faptul că,
ambele categorii de militari, atât în cazul realizărilor cât úi al eúecurilor, postează în
prim plan aspecte ce Ġin de îndeplinirea sarcinilor úi a obiectivelor propuse úi de
realizarea/nerealizarea unei bune coeziuni sau a unui climat favorabil pentru
grupurile militare pe care le conduc. Considerarea îndeplinirii obiectivelor úi a
sarcinilor ca principală reuúită a actului de comandă, în cazul unora dintre
respondenĠi, precum úi menĠionarea aceluiaúi aspect ca principal eúec, de către o altă
parte a acestora denotă existenĠa unor condiĠii nefavorabile cu care se confruntă
aceútia în activitatea de comandă, „obligându-i” să se orienteze exclusiv către
îndeplinirea sarcinilor. În cazul unităĠilor care au participat la misiuni în teatrele de

1

I. Voicu, Stilul de conducere úi performanĠa organizaĠională, Revista Gândirea Militară Românească nr. 6, noiembriedecembrie 2007, p. 77.
Cercetarea s-a desfăúurat pe eúantioane reprezentative pentru fiecare categorie de personal militar: ofiĠeri, maiútri militari/
subofiĠeri úi soldaĠi úi gradaĠi profesioniúti.
3
Pentru mai multe informaĠii, vezi William J. Cojocar, Adaptive Leadership in the Military Decision Making Process, Military
Review, Nov.-Dec. 2011.
2
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operaĠii, la realizări se adaugă lipsa pierderilor de vieĠi omeneúti úi conservarea stării
de sănătate a militarilor din subordine, pe parcursul respectivelor misiuni.
În ceea ce priveúte principalele criterii pe care ar trebui să le îndeplinească
comandanĠii/úefii nemijlociĠi la numirea în funcĠii, toĠi militarii, indiferent de
categoria de personal din care fac parte, au menĠionat aspecte de natură profesională
(profesionalism, experienĠă, performanĠe profesionale anterioare, studii adecvate),
elemente de factură psihoindividuală (cinste, moralitate, flexibilitate în gândire,
inteligenĠă, rezistenĠă la stres, tact, bun simĠ), precum úi anumite capacităĠi
relaĠionale (calităĠi de lider, capacitate de lucru cu oamenii, capacităĠi de a comunica
adecvat cu subordonaĠii). Totodată, trebuie menĠionat faptul că toate cele 3 categorii
de respondenĠi au plasat printre criteriile necesare numirii în funcĠiile de comandă
testarea psihologică, considerând, cel mai probabil, această formă de evaluare ca
fiind singura în măsură să ofere informaĠii pertinente cu privire la existenĠa/absenĠa
calităĠilor menĠionate anterior.
Activitatea profesională desfăúurată în unităĠi este percepută de către
subiecĠii cercetării ca fiind afectată, în principal, de lipsa de implicare a unei părĠi a
personalului, centrat pe rezolvarea problemelor personale úi mai puĠin pe
îndeplinirea sarcinilor, de absenĠa unei strategii sau a unui plan de acĠiune coerent úi
cunoscut de către întregul personal.
Unul dintre aspectele implicate de modul de organizare a activităĠii la
nivelul unităĠilor militare este reprezentat de frecvenĠa situaĠiilor care implică lucrul
peste program. Din această perspectivă, trebuie subliniat faptul că peste două treimi
dintre militarii fiecăreia dintre cele 3 categorii de personal au lucrat cel puĠin uneori
peste program în ultimele 6 luni, frecvenĠa cea mai mare înregistrându-se în rândul
ofiĠerilor. Principalele motive considerate ca fiind responsabile pentru această stare
de fapt sunt, pentru toate cele 3 categorii de militari, volumul mare de sarcini,
sarcinile primite în ultimul moment sau ordinele primite în plus faĠă de sarcinile
planificate.
Toate aspectele menĠionate anterior influenĠează, fără îndoială, modul de
conducere úi de organizare a activităĠii, însă majoritatea literaturii de specialitate nu
defineúte conducerea ca pe un comportament individual, ci, mai degrabă, ca pe un
„proces de organizare, conducere úi influenĠare de către un grup de oameni, într-o
anumită perioadă de timp úi într-un anumit context organizaĠional specific, a altor
grupuri de membri ai organizaĠiei, în scopul realizării unor sarcini úi obiective
specifice”4. Prin urmare, în cazul organizaĠiei militare, avem de a face cu un
complex de relaĠii în care, pe lângă comandanĠi /úefi sunt implicate úi o serie de alte
elemente de natură situaĠională: natura úi structura sarcinilor, relaĠiile úefisubordonaĠi, resursele materiale úi umane avute la dispoziĠie, puterea poziĠiei celor
care exercită actul de comandă. Toate aceste elemente configurează condiĠiile
concrete în care se exercită actul de comandă úi care îl influenĠează în mod decisiv.
O primă categorie de condiĠii este reprezentată de relaĠia cu subordonaĠii, mediată de
felul în care sunt percepuĠi úi valorizaĠi aceútia din urmă de către úefii lor. Din
această perspectivă, comandanĠii/úefii incluúi în eúantion, îúi apreciază majoritar
pozitiv subordonaĠii, considerându-i demni de încredere, responsabili, competenĠi úi
4

M. Vlăsceanu, Op.cit., p. 283.
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interesaĠi de aspectele profesionale în care sunt implicaĠi. Cu toate acestea, un
procent important din rândul personalului militar cu funcĠii de comandă consideră
că, pentru a avea certitudinea că îúi îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile,
trebuie să fie controlaĠi. În opiniile menĠionate mai sus regăsim tendinĠa unor
comandanĠi/úefi nemijlociĠi de a exagera rolul funcĠiei de control pe care o exercită,
care se poate dovedi demotivantă pentru subordonaĠi, lipsindu-i în mod nejustificat
de posibilitatea ca, în anumite situaĠii, să-úi asume unele decizii úi extenuantă pentru
ei înúiúi, „obligându-i” să verifice în permanenĠă modul de rezolvare a sarcinilor
profesionale. Chiar dacă această tendinĠă reprezintă un element care poate influenĠa
în mod negativ relaĠia úefi-subordonaĠi úi, implicit, climatul organizaĠional, nu putem
vorbi despre un stil de conducere „toxic”, aúa cum este el descris în literatura de
specialitate5.
RelaĠia úefi – subordonaĠi este percepută ca fiind una perfectibilă, militarii
din toate cele 3 categorii, indiferent dacă au funcĠii de comandă sau funcĠii de
execuĠie, considerând că principalele modalităĠi de îmbunătăĠire a acesteia constau
într-o mai bună comunicare, în organizarea unor activităĠi de socializare în afara
orelor de program, o mai bună pregătire managerială a comandanĠilor/úefilor, dar úi
o mai mare claritate úi corectitudine în stabilirea obiectivelor úi în trasarea sarcinilor.
De asemenea, pentru o parte a personalul militar cu funcĠii de comandă,
presiunea unor termene, precum úi personalul insuficient în raport cu volumul
sarcinilor fixate constituie dificultăĠi în actul de conducere úi organizare a activităĠii
structurilor pe care le conduc, răspunsurile lor configurând un cadru situaĠional
caracterizat, pe de o parte, de lipsa unor resurse materiale úi umane suficiente, iar, pe
de altă parte, de existenĠa unor obiective úi sarcini considerate ca fiind
supradimensionate în raport cu resursele avute la dispoziĠie pentru îndeplinirea lor.
În ceea ce priveúte puterea de exercitare a actului de comandă, trebuie
subliniat faptul că o parte a militarilor cu funcĠii de conducere au afirmat că aceasta
este una destul de limitată, având în vedere faptul că nominalizează ca măsuri de
îmbunătăĠire a condiĠiilor de exercitare a comenzii necesitatea acordării unei mai
mari libertăĠi în luarea deciziilor cu privire la subordonaĠi, precum úi posibilitatea de
a utiliza sancĠiunile úi recompensele în lucrul cu subordonaĠii. Există, astfel, aspecte
normative care diminuează autoritatea comandanĠilor/úefilor aflaĠi la eúaloane mici,
atâta timp cât nu au pârghiile motivaĠionale necesare, iar subordonaĠii útiu că nu
comandanĠii/úefii de la acest nivel ierarhic îi pot recompensa sau sancĠiona direct,
deúi ei sunt cei cu care lucrează zilnic úi care, implicit, le cunosc cel mai bine
performanĠele profesionale úi conduita morală.

5
„Stilul de conducere toxic” (toxic leadership) reprezintă un concept de dată recentă, utilizat în special în sociologia militară;
acest stil de conducere este descris în literatura de specialitate ca fiind caracterizat prin „o aparentă lipsă de preocupare pentru
binele subordonaĠilor; o personalitate sau o tehnică interpersoală care afectează negativ climatul organizaĠional; o convingere a
subordonaĠilor că liderul este motivat, în principal, de propriul său interes” (George E. Reed, Toxic Leadership, Military
Review, July – August 2004, p. 67). Pentru mai multe informaĠii, vezi úi John P. Steele, Antecedents and consequences of
toxic leadership in the U.S. Army: A two year review and recommended solutions, Center for Army Leadership, June 2011.
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II. IDENTIFICAREA FACTORILOR MOTIVAğIONALI
DOMINANğI6
În elaborarea acestei cercetări s-a plecat de la premisa existenĠei unei
distincĠii între două categorii de factori prezenĠi la locul de muncă.
Factori motivatori, de satisfacĠie, intrinseci sau de conĠinut: evenimente
asociate unor atitudini pozitive faĠă de locul de muncă care sunt legate, în general,
de activităĠile profesionale (realizare, recunoaútere, munca în sine, responsabilitatea
úi avansarea) úi de conĠinutul muncii.
Factori igienici, de insatisfacĠie, extrinseci sau de context: evenimente
asociate unor atitudini negative faĠă de locul de muncă care sunt asociate mai
degrabă contextului activităĠii, decât activităĠilor corespunzătoare postului
(reglementările úi procedurile instituĠionale, salariul, stilul de conducere, relaĠiile
interpersonale úi condiĠiile de muncă).
1. Rezultatele grupate pe factori motivaĠionali
2.1. Realizarea profesională
Deoarece majoritatea personalul militar chestionat a apreciat că (în mare úi
foarte mare măsură) postul pe care îl ocupă li se potriveúte, conturarea fidelă a
modului în care fiecare categorie de personal îúi percepe realizările profesionale
presupune, în primul rând, un demers de relevare a aspectelor pozitive úi negative
legate de nivelul responsabilităĠilor implicate de posturile ocupate. InsatisfacĠia unor
militari cu funcĠii de comandă/conducere faĠă de responsabilităĠile úi sarcinile
asociate posturilor pe care le ocupă, se datorează disfuncĠionalităĠilor identificate în
delimitarea domeniilor de activitate, stabilirea obiectivelor profesionale úi precizarea
sarcinilor rezultate din defalcarea obiectivului general.
InsatisfacĠia faĠă de realizarea profesională are o primă cauză imaginea
uneori insuficient de clară a acĠiunilor/activităĠilor pe care militarii cu funcĠii de
conducere trebuie să le desfăúoare atât pentru a obĠine informaĠiile necesare
elaborării fiúelor de post, cât úi pentru stabilirea corectă úi comunicarea eficientă a
obiectivelor de performanĠă.
DeficienĠele existente în ceea ce priveúte stabilirea responsabilităĠilor úi
supraîncărcarea cu sarcini, în opinia subiecĠilor, cel mai adesea, se reflectă în
neîndeplinirea obiectivelor organizaĠionale úi implicit în gradul de insatisfacĠie
generat de nerealizările profesionale.
2.2. Recunoaúterea realizărilor profesionale
Modul în care militarii consideră că rezultatele lor profesionale sunt
recunoscute de către úefi sau colegi se constituie într-un un factor de motivaĠie cu
efect persistent pe o mare perioadă de timp. Procentul celor care sunt mulĠumiĠi în
mare úi foarte mare măsură de recunoaúterea acordată de úefi úi colegi pentru

6

Analiza primară a datelor, bazată pe distribuĠiile de frecvenĠe ale răspunsurilor la chestionare, precum úi pe alte tipuri de
analiză (tabele de contingenĠă, analiză de varianĠă úi studiul diferenĠelor dintre medii) nu evidenĠiază diferenĠe statistic
semificative între categoriile de personal investigate. Prin urmare, rezultatele sunt prezentate pe întreaga populaĠie investigată
Ġinând cont úi de faptul că motivarea are în vedere creúterea eforturilor úi contribuĠiei întregului personal la realizarea
obiectivelor organizaĠiei.
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realizările lor profesionale úi procentul celor care afirmă că úeful/comandantul
nemijlocit evaluează obiectiv munca depusă se află în deplină concordanĠă.
Pentru a completa setul de reprezentări cu privire la recunoaúterea
realizărilor profesionale am evaluat relevanĠa procesului de apreciere de serviciu a
personalului militar în identificarea nevoilor de pregătire úi în promovarea în carieră.
Majoritatea respondenĠilor evidenĠiază că în mare úi foarte mare măsură
evaluarea anuală a performanĠelor profesionale identifică nevoile lor de pregătire, în
timp ce jumătate dintre subiecĠi sunt în mare úi foarte mare măsură de părere că
aprecierea de serviciu anuală ajută la promovarea militarilor cu cele mai bune
rezultate profesionale.
2.3. Munca în sine
Pentru evidenĠierea modului în care militarii percep activităĠile pe care le
desfăúoară au fost prelucrate răspunsurile primite úi s-a realizat distribuĠia
procentuală pentru fiecare întrebare în parte.
La acest factor se constată un nivel ridicat de satisfacĠie faĠă de caracterul
activităĠilor desfăúurate. Majoritatea dintre militari consideră că munca desfăúurată
este interesantă, de mare răspundere úi presupune multe cunoútinĠe de specialitate,
dar supraîncărcată cu sarcini într-o măsură prea mare. De asemenea, din analiza
acestui indicator reiese că pentru aproximativ jumătate dintre subiecĠi, resimĠirea
insatisfacĠiei în muncă, cauzată de supraîncărcarea cu sarcini, se asociază cu
creúterea nivelului de stres perceput.
În ceea ce priveúte caracterul responsabilităĠilor asociate posturilor ocupate
(nivelul concordanĠei dintre competenĠele personalului úi responsabilităĠile lor úi
specificitatea atribuĠiilor zilnice) rezultatele obĠinute la acest factor relevă faptul că
úefii/comandanĠii trebuie să se preocupe de îmbunătăĠirea procesului de pregătire
profesională concomitent cu revizuirea fiúelor de post, deoarece este fundamental
pentru satisfacĠia muncii ca activităĠile să fie executate în concordanĠă cu
aptitudinile fiecăruia.
În rândul cadrelor militare cu funcĠii de conducere, percepĠiile
concordanĠei dintre competenĠele personalului úi responsabilităĠile lor sunt
distribuite în proporĠii aproximativ egale.
Rezultatele obĠinute la această întrebare sunt în concordanĠă cu cele
obĠinute la întrebarea care a evaluat cât de des militarii desfăúoară activităĠi care nu
Ġin de pregătirea lor profesională. ùi în acest caz rezultatele sunt distribuite în
proporĠii aproximativ egale.
2.4. Avansarea în cadrul ierarhiei militare
Acest aspect a vizat acĠiunile ce ar trebui întreprinse de instituĠia militară
pentru a creúte atractivitatea profesiei úi a evidenĠia dacă organizaĠia oferă
posibilitatea de a avansa úi de a realiza o carieră pe măsura aúteptărilor militarilor.
În general, mai mult de jumătate dintre subiecĠii acestei cercetări apreciază că sunt
mulĠumiĠi de posibilitatea de promovare în cadrul ierarhiei militare úi menĠionează
competenĠa profesională ca cel mai important criteriu pentru selecĠia comandantului/
úefului nemijlocit.
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Datele empirice legate de percepĠiile militarilor despre posibilitatea de
promovare indică faptul că mai mult de jumătate sunt mulĠumiĠi în mare úi foarte
mare măsură.
Pentru a completa setul de reprezentări despre factorii de motivaĠie
specifici militarilor, s-au înregistrat opiniile cu privire la modul în care aceútia
consideră că responsabilităĠile asociate posturilor ocupate îi ajută să se dezvolte pe
plan personal úi profesional úi la gradul de satisfacĠie faĠă de oportunităĠile de
învăĠare oferite.
Astfel, din analiza opiniilor înregistrate a reieúit că mai mult de jumătate
dintre subiecĠi cuprinúi în investigaĠie s-au declarat mulĠumiĠi de dezvoltarea lor
profesională în funcĠia pe care o ocupă úi de posibilitatea de a învăĠa în cadrul
programelor de pregătire profesională.
2.5. Reglementările úi procedurile instituĠionale
La acest factor, întrebările incluse în chestionar au urmărit identificarea
opiniilor militarilor legate de: reglementările specifice activităĠii profesionale,
sistemul de remunerare úi modul în care este perceput gradul de siguranĠă al
postului ocupat.
SatisfacĠia faĠă de siguranĠa oferită de locul de muncă este foarte mare
pentrtu majoritatea militarilor investigaĠi. Această situaĠie derivă din percepĠia
stabilităĠii profesionale in instituĠia militară pe fondul disponibilizărilor cu care s-au
confruntat alte instituĠii din sistemul naĠional de apărare.
Pentru o imagine completă asupra factorilor motivatori extrinseci, un alt
aspect avut în cadrul cercetării a fost acela de a releva satisfacĠia militarilor cu
privire la cadrul normativ necesar desfăúurării activităĠii profesionale. Evaluările
generale pe care aceútia le-au furnizat la acest indicator relevă faptul că aproximativ
două treimi sunt foarte mulĠumiĠi úi mulĠumiĠi de cadrul normativ existent.
2.6. Stilul de conducere úi de coordonare
Majoritatea celor chestionaĠi afirmă că sunt mulĠumiĠi de relaĠiile cu úefii
lor ierarhici, că au încredere în ei úi că sunt trataĠi cu respect, chiar dacă nu sunt
foarte mulĠumiĠi de modul în care unii úefii coordonează úi conduc activitatea în
cadrul structurilor subordonate.
Analiza statistică a datelor confirmă faptul că stilul de conducere dominant
este cel directiv, centrat exclusiv pe îndeplinirea obiectivelor ignorând factorul uman
în luarea deciziilor.
Mai puĠin de un sfert dintre militarii care deĠin funcĠii de
comandă/conducere sunt nemulĠumiĠi de competenĠele unor subordonaĠi, precizând
totodată că personalul insuficient, presiunea termenelor úi lipsa resurselor financiare
sunt principalii factori care induc dificultăĠi în planificarea úi conducerea structurilor
militare.
2.7. Mediul de desfăúurare a activităĠii
Evaluarea condiĠiilor de desfăúurare a activităĠii în armată reprezintă un
indicator important pentru a măsura dimensiunea subiectivă a vieĠii profesionale.
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Conceptul de condiĠii de muncă este unul complex care include diferite
elemente, care variază de la un post la altul, de la un domeniul la altul úi de la o
specialitate la alta.
În ceea ce priveúte evaluarea condiĠiilor de muncă, percepĠiile pozitive sau
negative ale militarilor sunt distribuite în proporĠii aproximativ egale.
De remarcat este faptul că aproximativ două treimi dintre militarii
investigaĠi afirmă insuficienĠa sau lipsa echipamentelor úi materialelor necesare
pentru buna desfăúurare a activităĠii profesionale. Aceste rezultate reflectă că
neasigurarea condiĠiilor de muncă satisfăcătoare úi echipamentele úi materialele
necesare afectează îndeplinirea obiectivelor organizaĠionale.
2.8. RelaĠiile interpersonale
Militarii care au răspuns la chestionar au fost solicitaĠi să realizeze evaluări
asupra modului în care activitatea desfăúurată la locul de muncă le afectează viaĠa
personală, dar úi modul în care responsabilităĠile faĠă de familie le-au afectat
activitatea profesională.
Raportat la nivelul ideal, proporĠia celor care se consideră mulĠumiĠi de
modul de îndeplinire a responsabilităĠilor la locul de muncă, dar úi faĠă de familie
este ridicată, ceea ce arată că nu există probleme úi interferenĠe deosebite între aceste
paliere.
Se pare că, din dorinĠa de a avea asigurat un venit sigur úi constant, se
acceptă dificultăĠile din plan familial cauzate de îndeplinirea responsabilităĠilor de
serviciu. Analiza răspunsurilor participanĠilor la această cercetare a evidenĠiat că
aproximativ toĠi respondenĠii sunt mulĠumiĠi de relaĠiile cu colegii, aspect relevat în
mod constant úi în alte cercetări sociologice.
2.9. Stresul
În general, o bună organizare úi conducere a activităĠii profesionale se
concretizează în: reducerea absenteismului úi fluctuaĠiei personalului, creúterea
motivaĠiei úi îmbunătăĠirea rezultatelor profesionale. Stresul la locul de muncă, în
opinia respondenĠilor, este un fenomen care are drept cauze creúterea numărului de
ore petrecute la muncă úi intensificarea muncii din cauza impunerii unor termene
scurte sau a supraîncărcării cu sarcini. Chiar dacă stresul provine de multe ori din
cauza numărului prea mare de sarcini, a termenelor reduse, a lipsei echipamentelor
úi materialelor, relaĠiile profesionale generează cel mai ridicat nivel de stres cu
implicaĠii directe asupra activităĠii profesionale.
InexistenĠa unor sisteme eficiente de evaluare úi de recompensare a
eforturilor generează un grad mai mare de stres datorită faptului că militarii nu obĠin
un feedback din partea superiorilor, astfel încât ei nu útiu dacă ceea ce au executat
contribuie sau nu la atingerea obiectivelor stabilite. Schimbările în natura úi
organizarea activităĠii profesionale în armată care au avut loc în ultimii ani,
generate de problemele economice, au dus la creúterea nivelului de stres acumulat
în special de militarii care ocupă funcĠii ce presupun mult mai multe
responsabilităĠi.
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2.10. Mecanismele motivaĠionale utilizate de către comandanĠi/úefi
Motivarea constituie una dintre responsabilităĠile cele mai importante ale
comandanĠilor/úefilor, aceútia trebuind să găsească cele mai bune modalităĠi pentru a
face ca subalternii lor să obĠină performanĠe profesionale.
Principalii factori motivaĠionali pentru majoritatea militarilor investigaĠi
sunt un salariu mai mare pe actualul post sau promovarea pe un post mai bine
remunerat, în timp ce doar un procent foarte mic dintre subiecĠi ar fi motivaĠi de o
promovare fără mărire de salariu úi de aprecierea úefului nemijlocit.
Analiza datelor cuprinse în această cercetare sociologică s-a axat úi pe
mecanismele non-financiare aflate la dispoziĠia comandanĠilor/úefilor din toate
categoriile de forĠe ale armatei úi din comandamentele de armă, având în vedere că,
pe termen lung, sistemele de motivare financiară, în situaĠia în care există, sunt
insuficiente úi trebuie augmentate. Întrebările incluse în chestionar au urmărit
identificarea opiniilor subiecĠilor legate de oferirea de diplome pentru militarii care
au înregistrat performanĠe înalte, menĠionarea în adunări úi úedinĠe a succeselor úi
rezultatelor pozitive, organizarea de activităĠi informale periodic între militarii cu
funcĠii de conducere úi cei cu funcĠii de execuĠie úi oferirea de zile libere pentru
performanĠa úi efortul depus.
Analiza acestui indicator relevă absenĠa utilizării de către majoritatea
militarilor cu funcĠii de comandă/conducere a acestor pârghii motivaĠionale în
atingerea obiectivelor profesionale.
BIBLIOGRAFIE
1) Cojocar, William J., Adaptive Leadership in the Military Decision Making
Process, Military Review, Nov.-Dec. 2011.
2) Reed, George E., Toxic Leadership, Military Review, July – August 2004.
3) Steele, John P. Antecedents and consequences of toxic leadership in the
U.S. Army: A two year review and recommended solutions, Center for Army
Leadership, June 2011.
4) Vlăsceanu, Mihaela, OrganizaĠii úi comportament organizaĠional, Ed.
Polirom, Iaúi, 2003.
5) Voicu, Ilona, Stilul de conducere úi performanĠa organizaĠională, Revista
Gândirea Militară Românească nr. 6, noiembrie-decembrie 2007.

163

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

STRESUL ORGANIZAğIONAL ùI CONSECINğELE
ACESTUIA LA ùOFERII PROFESIONIùTI
DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAğIONALE
Valentin POPESCU∗
Vasile MANTA∗∗
Matild GAVRILĂ∗∗∗
CodruĠa DURCA∗∗∗∗

Rezumat: Stresul ocupaĠional reprezintă una dintre multiplele probleme cu care se
confruntă societatea modernă. Pentru domeniul militar recunoaúterea operativă a prezenĠei
stresului are o importanĠă deosebită, constituie primul pas în controlul úi stăpânirea acestui
fenomen.
Abstract: Work-related stress is one of the many problems facing modern society.
For the military presence recognition operative stress it is of particular importance, is the first
step in controlling and mitigating this phenomenon.

I. INTRODUCERE
Stresul organizaĠional reprezintă una dintre multiplele probleme cu care se
confruntă societatea modernă. Acest fenomen este generat de viaĠa profesională, de
mediul muncii cu consecinĠe verificate asupra activităĠii profesionale dar úi asupra
sănătăĠii celor care prestează munca respectivă. Problema cu care se confruntă evaluarea
stresului ocupaĠional la angajaĠi, indiferent de contextul cultural, este faptul că
instrumentele de măsurare ale stresului ocupaĠional, în încercarea de a oferi o imagine cât
mai completă asupra riscului pe care îl presupune stresul ocupaĠional, necesită mult prea
mult timp pentru aplicare.
Stresul ocupaĠional a făcut obiectul unui mare număr de programe de cercetare
în ultimii 40 de ani. Stresorii la locul de muncă reprezintă o importantă sursă a diminuării
stării de bine, sănătăĠii úi performanĠei. Pentru a convinge întreprinderile úi structurile
publice despre consecinĠele acestui fenomen asupra sănătăĠii fizice úi psihice individuale
s-a încercat să se evalueze „costul stresului”. S-au ales mai întâi profesiunile cu risc mare,
spre a demonstra utilitatea acestor demersuri, ulterior extinzându-se interesul úi asupra
altor profesii. Răspunsul la stres este unul complex, care angajează interactiv nivelele
fiziologic, emoĠional, cognitiv úi comportamental al funcĠionării umane (Brate, 2002).
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Efectele stresului la locul de muncă au fost investigate la nivel comportamental,
fiziologic úi emoĠional.
• ConsecinĠele comportamentale ale stresului includ: absenteismul,
accidentele, abuzul de alcool úi medicamente, performanĠe scăzute úi comportamente
contraproductive la locul de muncă (Pitariu, 2004).
ReacĠiile comportamentale la stres includ scăderea performanĠei,
absenteismul, manifestarea dorinĠei de schimbare a locului de muncă, agresivitatea.
Aceste reacĠii comportamentale interferează cu performanĠa globală a organizaĠiei úi
pot cauza costuri importante. ReacĠiile comportamentale pot fi, de exemplu,
încercări de a identifica modalităĠi alternative pentru a ajunge la succesul dorit, chiar
cu riscul de a neglija scopurile organizaĠiei, ostilitate úi agresivitate interpersonală
sau organizaĠională. Agresivitatea organizaĠională este definită ca totalitatea actelor
úi comportamentelor menite să facă rău organizaĠiei. Aceasta poate fi exprimată
(greve, încetinirea ritmului de muncă sau chiar progrese), dar úi neexprimată,
ascunsă (sabotajul, ascunderea rezultatelor sau furtul). Stresul este numai unul din
multiplii factori care pot influenĠa performanĠa. Există influenĠe multiple care
acĠionează mijlocit sau nemijlocit, úi afectează comportamentul în muncă. Efectele
stresului asupra performanĠei depind de câĠiva factori, incluzând complexitatea
sarcinii realizate úi trăsăturile de personalitate ale individului care este implicat întro sarcină de muncă. BineînĠeles, stresul cronic, în mod obiúnuit, are efecte negative
asupra performanĠei în muncă.
• ConsecinĠe fiziologice ale stresului. Literatura de specialitate sugerează
că o serie de caracteristici ale muncii pot genera consecinĠe la nivelul stării de
sănătate fizică a angajaĠilor. De asemenea, o serie de diferenĠe individuale
potenĠează impactul diferitelor tipuri de stresori asupra funcĠionării la nivel
fiziologic. Cele mai studiate consecinĠe relaĠionate cu stresul ocupaĠional sunt
reprezentate de tulburările cardiovasculare, de afecĠiunile musculare úi scheletale.
Literatura de specialitate indică faptul că stresul ocupaĠional conduce la scăderea
rezistenĠei fiziologice a organismului úi creúterea tensiunii musculare.
• ConsecinĠele emoĠionale ale stresului. Între consecinĠele emoĠionale ale
stresului ocupaĠional, satisfacĠia cu munca a fost intens studiată ca variabilă
dependentă strâns relaĠionată cu stresul ocupaĠional. Efectele stresului la locul de
muncă diferă în funcĠie de particularităĠile individuale ale fiecărei persoane.
Expunerea unui grup la aceeaúi situaĠie potenĠial stresantă este urmată de reacĠii
psihofiziologice úi comportamentale diferite din partea componenĠilor grupului.
Acest fapt derivă din deosebirile individuale la nivelul caracteristicilor psihologice,
fiziologice úi reactivitatea diferită a sistemelor lor de funcĠionare. Răspunsul la stres
se individualizează de asemenea úi în funcĠie de vârstă, gen, ereditate, antecedente
personale úi tipul de personalitate al fiecăruia. Confruntarea repetată a individului cu
situaĠii stresante poate totuúi reduce vulnerabilitatea la stres prin sporirea
posibilităĠilor de a stăpâni ameninĠarea úi de a câútiga obiúnuinĠă în urma succeselor
în dominarea úi atenuarea stresului. ExperienĠa câútigată în lupta cu stresul deĠine un
loc important în ajustarea úi adaptarea optimă la muncă; experienĠa în muncă,
succesele obĠinute, buna cunoaútere a modalităĠilor de înfăptuire a activităĠilor
profesionale, sunt factori care dau individului încredere în sine úi posibilităĠi sporite
de a se adapta la muncă úi de a stăpâni situaĠiile stresante. Watson úi colaboratorii
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argumentează importanĠa unor factori dispoziĠionali, ce influenĠează satisfacĠia faĠă
de muncă úi rezistenĠa la stresori. Variabilele luate în considerare sunt afectivitatea
pozitivă úi negativă, postulându-se că indivizii care experimentează un nivel înalt de
afectivitate pozitivă sunt energici, entuziaúti, implicându-se cu plăcere în diverse
activităĠi, în timp ce, persoanele care experimentează un nivel ridicat de afectivitate
negativă sunt caracterizaĠi de nervozitate, distres úi neimplicare. Astfel, modelul
sugerează că indivizii cu nivele înalte ale afectivităĠii negative vor resimĠi
insatisfacĠie, un nivel crescut de distres, anxietate, în timp ce, persoanele cu nivel
crescut de afectivitate pozitivă vor fi mai satisfăcute în viaĠă.
Termenul de afectivitate negativă a fost introdus pentru prima dată de
Tellegen în literatura din domeniul personalităĠii.
Watson úi Clark au descris afectivitatea ca dispoziĠie de personalitate
stabilă care însumează trăsături ca anxietate, depresie úi stimă de sine scăzută, úi
afirmau că „afectivitatea negativă crescută este compusă din termeni reflectând o
arie largă de stări afective negative, incluzând frica, nervozitatea, furia, vina,
dezgustul, tristeĠea, înstrăinarea úi insatisfacĠia cu propria persoană”. Deoarece
stările emoĠionale influenĠează percepĠiile pe care indivizii le dezvoltă asupra
mediului de muncă, se poate argumenta că afectivitatea negativă poate interacĠiona
cu aspecte ale mediului de muncă, influenĠând atitudinile angajaĠilor. Studiile au
arătat că indivizii cu un nivel crescut de afectivitate negativă raportează mai mulĠi
stresori, evaluări primare úi secundare mai defavorabile úi utilizarea mai frecventă a
unor strategii dezadaptative de coping.
Până în prezent au fost desfăúurate o serie de studii asupra muncii úi stării
de sănătate a úoferilor profesioniúti, în special a celor din marile metropole
americane úi europene. Rezultatele obĠinute sunt similare, arătând că munca úoferilor
profesioniúti implică solicitări crescute, oferind în acelaúi timp control úi suport
scăzut (International Labour Organization). Această combinaĠie conduce la stres, úi,
în consecinĠă, la un risc crescut de apariĠie a tulburărilor ocupaĠionale fizice úi
mentale, conducând la absenteism crescut úi productivitate scăzută a angajaĠilor úi
organizaĠiilor din care aceútia fac parte (Evans & Carrere, 1991).
Figura nr. 1 prezintă un model al stresului ocupaĠional specific úoferilor
profesioniúti. M.A. Kompier propus, care constituie o bază pentru desfăúurarea
activităĠilor de prevenĠie úi intervenĠie asupra stresului ocupaĠional la úoferii
profesioniúti, reglementate de International Labour Organization.
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1. Muncă
Solicitări ridicate
úi contradictorii
Autonomie scăzută
Suport scăzut
DeficienĠe
ergonomice
AmeninĠări úi
violenĠă
Program de lucru

2. Stres úi
încărcare psihică
Oboseală,
tensiune,
încărcare mentală
Probleme
musculoscheletale
Presiune sanguină
crescută
Nivel crescut de
adrenalină

3. Sănătate
Absenteism pe
motiv de boală
Risc crescut de
dizabilitate
(datorat atât
problemelor
psihologice cât úi
celor musculoscheletale úi
cardiovasculare

4. Capacitate de coping
Figura nr. 1 - Un model al stresului ocupaĠional la úoferii profesioniúti
(Sursa: International Labour Organization)
Studiile arată că absenteismul în rândul úoferilor profesioniúti este
semnificativ mai ridicat decât în cazul altor grupuri profesionale. Media de vârstă a
úoferilor profesioniúti care părăsesc acest domeniu de activitate pe motive medicale
este semnificativ mai scăzută comparativ cu alte grupuri de angajaĠi (International
Labour Organization; de Croon, Sluiter, Blonk, Broersen & Frings-Dresen, 2004).
Principalele probleme de sănătate ale úoferilor profesioniúti includ
afecĠiuni ale sistemului muscular, afecĠiuni cardiovasculare (Rydstedt, Johansson &
Evans, 1998; Emdad, Belkic, Theorell, Cizinsky, Savic & Olsson, 1998) úi tulburări
ale funcĠionării sistemului endocrin (Aronsson & Rissler, 1998).
Activitatea de muncă a úoferilor profesioniúti este solicitantă din punct de
vedere mental deoarece implică gestionarea de către úoferi a unor solicitări
conflictuale. Compania doreúte ca úoferul să menĠină un bun contact cu pasagerii úi
să fie orientat spre furnizarea de servicii către aceútia, spre exemplu prin oferirea de
informaĠii cu privire la orar, rute, opriri etc. Furnizarea acestor servicii unor pasageri
individuali intră deseori în conflict cu solicitarea de a păstra un program de călătorie
strict într-un trafic aglomerat (Meijman & Kompier, 1998). O a treia solicitare, care
poate intra în contact cu cele anterioare, este aceea de a conduce în siguranĠă,
respectând regulile úi condiĠiile de trafic. CondiĠiile fizice ale desfăúurării muncii
úoferilor impun de asemenea câteva constrângeri, ce Ġin de proiectarea maúinii, în
particular a cabinei úi a scaunului úoferului (Kompier, Aust, van den Berg, Siegrist,
2000).
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II. METODOLOGIA CERCETĂRII:
1) Scopul cercetării pe care am iniĠiat-o este efectuarea unei diagnoze a
stresului ocupaĠional la úoferii profesioniúti din cadrul M.Ap.N.
MotivaĠia realizării acestui demers derivă din rezultatele analizei literaturii
de specialitate asupra stresului ocupaĠional, care arată că munca úoferilor
profesioniúti implică solicitări crescute, oferind în acelaúi timp control úi suport
scăzut. Această combinaĠie conduce la stres, úi, în consecinĠă, la un risc crescut de
apariĠie a tulburărilor fizice úi mentale, conducând la absenteism crescut úi
productibilitate scăzută a angajaĠilor úi organizaĠiilor din care aceútia fac parte.
Studiile arată că absenteismul în rândul úoferilor profesioniúti este
semnificativ mai ridicat decât în rândul altor categorii profesionale. Media de vârstă
a úoferilor profesioniúti care părăsesc acest domeniu de activitate pe motive
medicale este semnificativ mai scăzut comparativ cu alte grupuri de angajaĠi.
Principalele probleme de sănătate ale úoferilor profesioniúti includ afecĠiuni ale
sistemului muscular, afecĠiuni cardiovasculare úi tulburări ale funcĠionării sistemului
endocrin. Mai mult, personalul care îúi desfăúoară activitatea în domeniul
transporturilor de orice tip, se confruntă frecvent cu ameninĠări úi acte de violenĠă
din partea unor pasageri cu diverse tulburări (International Labour Organization).
Programul de muncă reprezintă o altă sursă de stres pentru úoferii
profesioniúti, aceútia trebuie de multe ori să îúi desfăúoare activitatea în schimburi, în
timp ce zilele libere pot fi neregulate úi pot să nu coincidă cu zilele libere ale
celorlalĠi membrii ai familiei.
În această lucrare ne-am propus să efectuăm o diagnoză a stresului
ocupaĠional în profesia militară, aceasta fiind considerată una dintre cele mai
solicitante úi riscante profesii.
Un principal merit al lucrării este acela că procedura de diagnoză utilizată
se bazează pe integrarea tuturor domeniilor cheie ce pot fi gestionate pentru
reducerea stresului ocupaĠional propuse de Colegiul Psihologilor din România:
solicitări (încărcarea muncii, grupările de sarcini de muncă úi solicitări generate de
mediul de muncă), control, suport (încurajarea, sponsorizarea úi resursele furnizate
de organizaĠie), relaĠii (promovarea unui context de muncă pozitiv, evitarea
conflictelor úi gestionarea comportamentelor indezirabile), rol (măsura în care
angajaĠii îúi înĠeleg rolul în cadrul organizaĠiei úi organizaĠia se asigură că nu
generează conflicte de rol).
2) Obiectivele studiului ar fi investigarea relaĠiilor dintre: afectivitatea
pozitivă úi solicitările muncii, controlul perceput în muncă, suportul úefului, suportul
colegilor de muncă, relaĠiile la locul de muncă, schimbările la locul de muncă, rolul
în cadrul organizaĠiei úi investigarea relaĠiilor dintre afectivitatea negativă úi cele 7
dimensiuni.
3) Ipotezele lucrării
• Un nivel crescut de afectivitate negativă se asociază cu percepĠia unor
solicitări crescute ale muncii;
• Un nivel crescut de afectivitate pozitivă se asociază cu percepĠia unui
nivel crescut de control în cadrul activităĠii de muncă úi cu un nivel crescut de suport
din partea úefului úi din partea colegilor.
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4) Universul populaĠiei úi eúantionarea
Pentru atingerea obiectivelor cercetării am folosit un eúantion de
disponibilitate constituit după o metodă de eúantionare neprobabilistică. La acest
studiu au participat 105 úoferi profesioniúti din cadrul M.Ap.N.
Vârsta medie (M) este de 41 de ani, cu o abatere standard de 7, 28.
Limitele de vârstă sunt de 25 respectiv 59 de ani.
5) Metode úi tehnici utilizate
Deoarece cercetarea s-a desfăúurat într-un domeniu specific al vieĠii
sociale – domeniul militar, considerăm că trebuie să specificăm faptul că ne-am
folosit de cercetarea psiho-sociologiei existentă în literatura de specialitate úi am
făcut apel, pe cât posibil, la conceptele, metodele úi tehnicile elaborate în cadrul
acestor útiinĠe.
Pentru atingerea scopului úi obiectivelor, precum úi pentru testarea
ipotezelor propuse am utilizat următoarele metode de cercetare:
• PANAS-X - scale ce măsoară afectivitatea pozitivă úi afectivitatea
negativă;
• indicatori ai stării de sănătate fizică úi un indicator al gradului de
satisfacĠie faĠă de actualul loc de muncă;
• Indicatorul de Stres OcupaĠional (HSE).
6) OperaĠionalizarea conceptelor
Traducerea conceptelor în „evenimente observabile” sau operaĠionalizarea
conceptelor are o deosebită importanĠă în útiinĠele sociale úi comportamentale, dat
fiind faptul că multe dintre calităĠile desemnate pe termeni din vocabularul acestor
útiinĠe nu pot fi direct observabile.
ÎnĠelegând prin operaĠionalizarea conceptelor úirul de operaĠii care pun în
legătură cognitivă enunĠurile úi îndeosebi conceptele generale cu acele concepte care
le pot măsura sau evalua, am considerat necesară operaĠionalizarea următoarelor
concepte:
• Stresul ocupaĠional reprezintă răspunsul individului ce apare atunci când
solicitările de la locul de muncă nu sunt adecvate abilităĠilor, resurselor úi nevoilor
persoanei care munceúte;
• Stresorii reprezintă orice condiĠie ocupaĠional-organizaĠională care
necesită răspunsuri adaptative din partea individului;
• Efectele reprezintă acele reacĠii individuale la acĠiunea unui stresor din
partea individului, în timp ce tensiunile create sunt efectele;
• Managementul ocupaĠional reprezintă strategiile de interacĠiune la
nivelul organizaĠiei – modificarea caracteristicilor organizaĠionale, schimbarea
caracteristicilor de rol sau de sarcină.
7) Etalonarea instrumentelor
• Primul instrument de lucru utilizat a fost PANAS-X (Watson úi Clark,
1994, citaĠi în Levine, 2005): dezvoltat de Watson úi Clark PANAS-X a dovedit
fidelitate test-retest úi validitate convergentă úi divergentă satisfăcătoare, atât pentru
scalele care măsoară emoĠii specifice cât úi pentru scalele globale ce măsoară
afectivitate pozitivă úi afectivitate negativă.
ParticipanĠii indică pe o scală Likert de la 1 la 5(1=în foarte mică măsură
sau deloc, 5=extrem de mult) în ce măsură au simĠit aceste emoĠii în ultimele
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săptămâni. Au fost obĠinuĠi coeficienĠi Alpha în jurul valorii de 80 pe variate
eúantioane de subiecĠi. Pentru studiul nostru a fost utilizată varianta de 43 de itemi a
chestionarului, din care au fost decupate scalele care măsoară afectivitatea pozitivă
úi afectivitatea negativă.
• Indicatori ai stării de sănătate fizică
Starea de sănătate fizică a participanĠilor a fost evaluată prin răspunsul la
două întrebări: „Câte zile de concediu medical aĠi avut în ultimele trei luni? De câte
ori aĠi fost la medic în ultimele trei luni?”
Răspunsurile la întrebările legate de concediul medical au fost
operaĠionalizate în număr de zile, iar răspunsurile la întrebările legate de vizitele
medicale au fost operaĠionalizate în număr de vizite medicale efectuate în perioada
specificată.
• SatisfacĠia faĠă de actualul loc de muncă
În calitate de indicator al gradului de satisfacĠie faĠă de actualul loc de
muncă s-a folosit întrebarea „De câte ori v-aĠi gândit serios să vă schimbaĠi serviciul
actual în ultimele 3 luni?”. Răspunsurile au fost date pe o scală Likert de la 1 la 6
(1=niciodată, 2=foarte rar, 3=rareori, 4=uneori, 5=frecvent, 6=foarte frecvent)
• Indicatorul de Stres Ocupational Health Safety Executive (HSE) este
alcătuit din 35 de itemi grupaĠi în úapte scale separate care măsoară dimensiuni
relaĠionate cu stresul ocupaĠional: Solicitările muncii, Controlul perceput în muncă,
Suportul úefului, Suportul colegilor de muncă, RelaĠiile la locul de muncă,
Schimbările la locul de muncă úi Rolul în cadrul organizaĠiei. Răspunsurile la fiecare
item sunt date pe o scală Likert de 5 puncte (1=acord puternic, 5=dezacord puternic)
8) Procedura
InvestigaĠia s-a desfăúurat pe grupe mici, compuse din 5 - 6 úoferi
profesioniúti. Integrarea participanĠilor în studiu s-a realizat pe bază de voluntariat,
nefiind utilizată nici o modalitate de recompensare a participanĠilor. Fiecare úedinĠă
de completare a chestionarelor a debutat cu oferirea de instrucĠiuni care să faciliteze
completarea în condiĠii optime a chestionarelor iar subiecĠilor li s-a permis să aleagă
momentul testării pentru a nu interfera cu desfăúurarea activităĠilor de muncă.
Testarea s-a realizat în prezenĠa examinatorului.
III. ANALIZA DE ITEMI
Tot ca indicator al nivelului de stres am analizat úi răspunsurile oferite la
întrebările „Câte zile de concediu aĠi avut?”, „De câte ori aĠi fost la medic?” úi „De
câte ori v-aĠi gândit să vă schimbaĠi locul de muncă?”.
Am considerat răspunsurile la aceste întrebări ca indicatori ai stării de
sănătate fizică a individului în cazul primelor două întrebări úi a gradului de
satisfacĠie faĠă de actualul loc de muncă. O sinteză a rezultatelor obĠinute este
prezentată în tabelul de mai jos.
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Tabelul nr. 1 - Indicatori ai stării de sănătate generală úi a satisfacĠiei faĠă
de muncă
Abaterea
Întrebare
Minimum
Maximum
Media
standard
Câte zile de concediu
medical aĠi avut în
0
10
0.25
1.41
ultimele 3 luni?
De câte ori aĠi fost la
0
3
0.32
0.72
medic în ultimele
3 luni?
De câte ori v-aĠi
gândit serios să vă
schimbaĠi serviciul
1
6
2.2
1.43
actual în ultimele
3 luni?
Rezultatele obĠinute indică o stare de sănătate satisfăcătoare a úoferilor
profesioniúti investigaĠi. Astfel, media zilelor de concediu medical este de 0.25, iar
numărul maxim de zile de concediu pe motiv de boală este de doar 10 zile. Numărul
de concedii medicale la care au fost supuúi în ultimele trei luni este de trei, media pe
această dimensiune fiind de 0.32.
SatisfacĠia faĠă de actualul loc de muncă, operaĠionabilă prin intenĠia de
părăsire a organizaĠiei: se observă că răspunsul mediu este de 2.2, ceea ce arată că
úoferii profesioniúti au selectat varianta 2 de răspuns (2=foarte rar), dovedind o
intenĠie redusă de părăsire a actualului loc de muncă în ultimele trei luni.
În studiul prezent, rezultatele medii ale úoferilor profesioniúti pe cele úapte
dimensiuni relaĠionate cu stresul ocupaĠional au fost investigate prin raportarea la
etalonul realizat de Health and Safety Executive, în baza analizei rezultatelor
anchetei reprezentative la nivel naĠional asupra condiĠiilor psihosociale de muncă
realizate din Anglia.
Indicatorul de Stres OcupaĠional Health Safety Executive (HSE) este
alcătuit din 35 de itemi grupaĠi în úapte scale separate care măsoară dimensiuni
relaĠionate cu stresul ocupaĠional (Anexa nr. 1):
• Solicitările muncii;
• Controlul perceput în muncă;
• Suportul úefului;
• Suportul colegilor de muncă;
• RelaĠiile la locul de muncă;
• Schimbările la locul de muncă;
• Rolul în cadrul organizaĠiei.
Răspunsurile la fiecare item sunt date pe o scală Likert de 5 puncte
(1=acord puternic, 5=dezacord puternic).
HSE a gândit standardele în evaluarea stresului ocupaĠional úi a propus o
serie de Ġinte care constituie obiective ce trebuie atinse în intervenĠiile de
management ale stresului ocupaĠional. În acest context, în cazul lotului nostru, se
poate observa că caloriile medii pentru toate dimensiunile investigate ale stresului
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ocupaĠional sunt inferioare valorilor ce se înscriu în percentilul 80, stabilit ca nivel
Ġintă în reducerea stresului ocupaĠional.
Astfel, dimensiunile problematice în cazul lotului nostru de úoferi sunt:
• Solicitările muncii (media de 3.52 situat în percentilul 50);
• Controlul perceput în muncă (3.54);
• Suportul úefului;
• Suportul colegilor de muncă.
Tabelul nr. 2 - Valori medii obĠinute pe lotul de úoferi profesioniúti
la scalele Indicatorului de Stres OcupaĠional HSE
raportate la nivelele Ġintă propuse de Health and Safety Executive(2004)
pentru intervenĠiile de reducere a stresului ocupaĠional
Scala
Solicitările muncii
Controlul perceput în muncă
Suportul úefului
Suportul colegilor de muncă
RelaĠiile la locul de muncă
Schimbările la locul de muncă
Rolul în cadrul organizaĠiei

Valori medii
obĠinute pe
lotul de úoferi
3.52
3.54
3.69
3.96
4.12
3.38
4.71

Nivele Ġintă pentru
intervenĠiile de reducere a
stresului ocupaĠional
4.25
4.33
4.6
4.75
4.75
4.0
5.0

Aceste rezultate identifică necesitatea implementării unor intervenĠii
vizând reproiectarea sarcinilor de muncă, desfăúurarea unor activităĠi având drept
obiectiv creúterea controlului acestora asupra activităĠii de muncă úi desfăúurarea
unor acĠiuni vizând creúterea coeziunii la nivelul grupurilor de muncă úi învăĠarea
angajaĠilor úi a superiorilor acestora să ofere suport colegilor de muncă.
Toate aceste rezultate indică un semnal de alarmă asupra faptului că
indiferent de suportul primit din partea colegilor, solicitările muncii reprezintă o
potenĠială sursă de stres care trebuie gestionată la nivelul organizaĠiei prin măsuri
obiective, eficiente, de reconfigurare a activităĠii de muncă, în vederea reducerii
riscului apariĠiei unor consecinĠe negative relaĠionate cu stresul, evidenĠiate atât la
nivel individual (tulburări fizice) cât úi organizaĠional (absenteism, producĠie
scăzută).
Analizând relaĠiile dintre cele úapte dimensiuni úi afectivitatea pozitivă,
putem spune că afectivitatea pozitivă măsurată cu PANAS (Anexa nr. 2) corelează
semnificativ cu Controlul perceput în muncă, Suportul úoferilor úi Suportul
colegilor.
În ceea ce priveúte relaĠiile între afectivitatea negativă úi dimensiunile
stresului ocupaĠional, rezultatele obĠinute au identificat relaĠii semnificative între
afectivitatea negativă măsurată cu PANAS úi Solicitările muncii, RelaĠiile la locul de
muncă úi Schimbările la locul de muncă.
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Tabelul nr. 3 - CorelaĠiile dintre dimensiunile Indicatorului de Stres OcupaĠional
HSE úi afectivitatea pozitivă (PANAS-X) úi afectivitatea negativă

Scale
PANAS
Afectivitate
negativă
PANAS
Afectivitate pozitivă

Solicitările
muncii

Controlul
Suportul
perceput
úefului
în muncă

Suportul
colegilor

RelaĠiile
la locul
de
muncă

Schimbările
la locul de
muncă

0.50(**)

0.03

0.15

0.17

0.19(*)

0.39(**)

-0.70

0.42(**)

0.21(*)

0.19(*)

0.08

-0.15

** CorelaĠii semnificative la p<0. 01
* CorelaĠii semnificative la p<0. 05

Rezultatele studiului nostru, sunt în concordanĠă cu rezultatele din
literatura de specialitate care au identificat afectivitatea negativă ca important factor
de risc în generarea stresului ocupaĠional.
IV. CONCLUZII ùI LIMITELE CERCETĂRII
În studiul nostru, rezultatele medii ale úoferilor profesioniúti pe cele úapte
dimensiuni relaĠionate cu stresul ocupaĠional au fost investigate prin raportarea
etalonului realizat de Health and Safety Executive în baza analizei rezultatelor
anchetei reprezentative la nivel naĠional asupra condiĠiilor psihosociale de muncă
realizate in Anglia. În acest context am putut analiza rezultatele obiúnuite pe lotul
nostru de subiecĠi úi prin prisma unor posibile intervenĠii viitoare de reducere a
nivelului stresului ocupaĠional.
Pornind de la rezultatele obĠinute se pot propune, dezvolta úi implementa
diverse programe de reducere a efectelor stresului ocupaĠional asupra angajaĠilor:
• Reducerea sau eliminarea surselor de stres care produc efecte negative
intense úi de durată asupra individului;
• Identificarea persoanelor care prezintă risc crescut de a dezvolta
tulburări la nivel psihic sau biologic în urma acĠiunii stresorilor;
• Încurajarea personalului cu funcĠie de conducere pentru a adopta o
atitudine deschisă úi proactivă, úi de a identifica semne ale stresului ocupaĠional la
persoanele din subordine;
• Dezvoltarea deprinderilor necesare desfăúurării optime a activităĠii
precum úi oferirea de cursuri de instruire úi de resurse pentru a reduce discrepanĠele
dintre solicitările postului úi resursele personale ale individului;
• Eficientizarea comunicării pe verticală, mai ales în situaĠii critice.
Una din principalele limite a studiului este reprezentată de mărimea
eúantionului. Deúi au participat un număr de 100 de persoane nu putem avea
certitudinea că eúantionul este într-adevăr reprezentativ.
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Instrumentele folosite determină o altă limită a prezentului studiu, dar úi
modul în care participanĠii au răspuns la întrebări. Fiind solicitaĠi să răspundă la
întrebări care vizează aspectele care îi nemulĠumesc la locul de muncă, există
reĠinerea de a indica exact sursele de stres. Deúi nu s-a solicitat numele celui care a
completat chestionarul, teama că răspunsurile ar putea ajunge în atenĠia superiorilor,
este posibil să fi determinat respondenĠii să nu fie în totalitate sinceri în răspunsurile
lor. Acest fapt aruncă o umbră de îndoială asupra acurateĠei úi veridicităĠii
rezultatelor obĠinute.
În viitoarele studii ar fi de dorit ca aceste limite să fie controlate úi reduse
într-o manieră mult mai eficientă decât am reuúit în cercetarea de faĠă.
DirecĠii viitoare
Prezentul studiu deschide numeroase direcĠii viitoare de cercetare. În
cadrul acestor investigaĠii viitoare s-ar putea elimina unele dintre constrângerile care
au afectat acest studiu úi, de asemenea ar putea fi iniĠiate direcĠii de cercetare
neexplorate sau prea puĠin explorate.
Astfel ar fi indicat să se utilizeze un eúantion mai mare, atât pentru a
rezolva problema reprezentativităĠii cât úi din cauza faptului că, aúa cum am
menĠionat, am investigat aici doar o singură categorie profesională, úi anume, úoferii
profesioniúti.
De asemenea, în acest studiu am investigat simpla asociere între anumite
variabile. Totuúi, modelele stresului ocupaĠional presupun că între variabile există úi
o relaĠie cauzală. Astfel s-ar putea recurge la alte proceduri de prelucrare a datelor
care să pună în evidenĠă relaĠiile de cauzalitate dintre variabilele care determină
stresul ocupaĠional precum úi eventuale efecte moderatoare sau mediatoare ale unor
variabile asupra altora.
Am investigat în acest studiu relaĠia dintre caracteristicile personale ale
individului úi stresul ocupaĠional. Totuúi ar fi nevoie de o mai clară operaĠionalizare
a caracteristicilor individuale, eventual prin utilizarea unor instrumente care să ofere
mult mai multe informaĠii despre acestea. De asemenea, există o distincĠie în
literatura de specialitate cu privire la caracterul situaĠional sau dispoziĠional al unor
emoĠii negative manifeste în contextul muncii. Mai specific, emoĠiile negative
experimentate de individ sunt determinate contextual de factori specifici mediului
muncii sau se datorează unei predispoziĠii a individului de a trăi mai ales emoĠii
negative. Identificare acestor caracteristici considerăm că ar avea o importanĠă
majoră asupra studierii stresului ocupaĠional.
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Anexa nr. 1

Indicatorul de Stres OcupaĠional Health and Safety Executive (HSE)

1. Îmi este clar ceea ce se aúteaptă de la mine în munca mea
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
2. În timpul muncii pot să decid când să iau o pauză
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
3. Unele dintre sarcinile de muncă sunt dificil de combinat
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
4. ùtiu ce să fac pentru a-mi executa bine sarcinile de muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
5. Unele cuvinte úi comportamente de la locul de muncă mă fac să mă
simt agresat
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
6. În îndeplinirea sarcinilor de muncă am termene imposibil de respectat
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
7. Colegii mă ajută dacă întâmpin dificultăĠi în muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
8. Primesc informaĠii asupra modului în care mi-am îndeplinit sarcinile
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
9. Trebuie să muncesc foarte intens
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
10. Muncesc în propriul meu ritm
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
11. Îmi este clar care sunt îndatoririle úi responsabilităĠile mele
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
12. Sunt nevoit să neglijez unele sarcini pentru că am prea multe de făcut
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
13. Îmi sunt clare scopurile úi obiectivele organizaĠiei în care lucrez
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
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14. Există conflicte între colegii de muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
15. Pot să decid cum îmi fac munca
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
16. Îmi este imposibil să îmi iau suficiente pauze
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
17. ÎnĠeleg care e rolul muncii mele în obiectivele organizaĠiei
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
18. Sunt presat de numărul mare de ore de muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
19. Pot să decid ce să fac la muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
20. Trebuie să lucrez cu viteză foarte mare
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
21. Sunt agresat la locul de muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
22. Sunt presat de termene nerealiste
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
23. Mă pot baza pe úeful meu direct în rezolvarea problemelor care apar în
muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
24. Primesc ajutorul úi suportul de care am nevoie de la colegi
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
25. Am un cuvânt de spus asupra modului în care muncesc
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
26. Am suficiente ocazii să îmi întreb úefii cu privire la schimbările de la
locul de muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
27. Primesc respectul meritat din partea colegilor
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
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28. AngajaĠii sunt întotdeauna consultaĠi cu privire la schimbările care au
loc în organizaĠie
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
29. Pot să discut cu úeful meu cu privire la un lucru care m-a supărat sau
nemulĠumit legat de muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
30. Programul meu de lucru este flexibil
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
31. Colegii mei sunt dispuúi să mă asculte când am probleme legate de
muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
32. Când se produc schimbări la locul de muncă, îmi este clar cum vor
funcĠiona în practică
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
33. Primesc suport când munca mă solicită emoĠional
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
34. RelaĠiile de la locul de muncă sunt reci
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
35. ùeful meu direct mă încurajează la locul de muncă
Niciodată
Foarte rar Uneori
Frecvent
Foarte frecvent
1
2
3
4
5
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Anexa nr. 2
PANAS-X
Această scală constă dintr-un număr de cuvinte úi expresii care descriu
diferite sentimente úi emoĠii.
CitiĠi fiecare item úi marcaĠi răspunsul adecvat în spaĠiul de lângă cuvânt.
IndicaĠi în ce măsură aĠi simĠit în acest fel în timpul ultimelor câteva săptămâni.
UtilizaĠi următoarea scală pentru a înregistra răspunsurile dumneavoastră:
1. în foarte mică măsură sau deloc;
2. puĠin;
3. moderat;
4. destul de mult;
5. extrem de mult.
Vesel
Dezgustat
Atent
Nervos
Vrednic de
dojană
Ostil
Relaxat
Iritabil
Încântat
Liniútit
Concentrat

Trist
Calm
Înfricoúat
Singuratic

Activ
Vinovat
Bucuros
Stresat

Furios pe propria persoană
Entuziasmat
Deprimat
Neputincios

Fericit

EmoĠionat

Hotărât

Înspăimântat
Alert
Supărat
Furios
Energic
Dezgustat de
propria persoană

Batjocoritor
Nervos
Plin de viaĠă
Ruúinat
Abătut
NemulĠumit
de sine

Singur
Interesat
Dezgustat
Inspirat
Speriat
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LEADERSHIPUL ACğIUNILOR INTER-AGENğII
ÎN CADRU MULTINAğIONAL
Vasile ROMAN∗
Rezumat: Mediul actual este caracterizat de complexe manifestări interne úi externe
care afectează direct sau indirect, resursele, structura, dar mai ales performanĠa organizaĠiei
militare.
Dinamica ameninĠărilor, modificările ce apar în acordurile internaĠionale,
schimbarea atitudinii publicului, fluctuaĠia bugetelor naĠionale úi evoluĠia noilor situaĠii
financiare úi de securitate îngreunează demersurile leadership-ului.
Singurul aspect constant în mediul strategic îl constituie permanenta schimbare,
care aduce în prim plan úi mai multe incertitudini úi ambiguităĠi.
Această complexitate determină dificultăĠi în procesul de identificare a originii
unor fenomene, iar magnitudinea úi ritmul schimbărilor amplifică nesiguranĠa
organizaĠională. OrganizaĠia resimte efectele schimbării iar fără un leadership eficient,
aceasta este incapabilă de a se adapta, ieúind din cadrul stabilit pentru propriul avantaj1.
Abstract: The current environment is characterized by complex internal and
external events that directly affect resources, the structure and more importantly the military
organization's performance.
Threat's dynamics, the changes that occur in international agreements, changing
public attitudes, national budget's fluctuation and the evolution of new financial and security
situation hamper the leadership's efforts.
The only constant thing in the strategic environment is represented by the
permanent change that brings forward more and more uncertainties and ambiguities.
This type of complexity causes difficulties in the process of identifying the
phenomana's origin as the magnitude and pace of change fosters the organizational insecurity.
Because of this, the organization feels the effects of change and without effective leadership it
is unable to adapt to change as it exits its safety net.

I. COMPETENğELE LEADERSHIPULUI
În cadrul acĠiunilor tip inter-agenĠii/inter-instituĠii, misiunea liderilor o
constituie dezvoltarea capabilităĠii de a înĠelege úi influenĠa acĠiunea unificată, având
în vedere multitudinea elementelor participante din cadrul guvernamental sau nonguvernamental, a organismelor alianĠei/coaliĠiei care influenĠează în mod direct sau
indirect, operaĠiile úi administrarea forĠelor armate atât în prezent cât úi pe viitor.

∗

Statul Major General, M.Ap.N.
1
În această arie a adaptării leadershipul este provocat să asume, procesul de analiză, să determine ceea ce este previzibil ca
manifestare úi să determine cursul optim de acĠiune. Pentru acesta este însă nevoie de cunoaútere, de armonie în găsirea
soluĠiei, dar mai ales de voinĠa deciziei.
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Multe organizaĠii nonguvernamentale, private úi bazate pe voluntariat, au
devenit úi ele componente cheie în mediul operaĠional contemporan úi influenĠează
elaborarea strategiei úi procesul politicilor adoptate. Liderii militari interacĠionează
frecvent cu reprezentanĠii acestor organizaĠii úi trebuie să se asigure că aceste
colaborări rămân în parametrii unei politici comportamentale etice, pentru că
maniera în care leadershipul relaĠionează cu aceste organizaĠii va determina direcĠia
în care se va produce schimbarea2*.
În acest sens, competenĠele leadershipului trebuie să totalizeze percepĠia
mediului, capacitatea de a conceptualiza úi dezvoltarea personalităĠii manifeste a
liderului.
Este esenĠial ca liderul să cunoască ce se întâmplă în mediul extern al
organizaĠiei, să înĠeleagă dinamica fenomenelor ce determină schimbarea úi să fie în
măsură să profite de ocaziile ivite pentru a îndeplini scopurile organizaĠiei. El este
provocat să interacĠioneze cu experĠi din agenĠii úi entităĠi externe care pot influenĠa,
în sens pozitiv, organizaĠia, să dezvolte reĠele la nivelul structurii participante în
proces, pentru ca acestea să poată funcĠiona în mediul operaĠional indiferent dacă
acesta este de nivel tactic (mediu) sau de nivel strategic.
ÎnĠelegând mediul extern organizaĠiei úi facilitând o reĠea prestabilită în
acest sens, liderul se află în postura de a se adapta inteligent la acest mediu,
profitând de poziĠia pe care o are úi utilizând arta dialogului în persuasiune. În timp,
liderul este provocat să ajungă la un consens între dorinĠa de succes a participanĠilor,
viziunea úi scopurile organizaĠiei proprii.3 În acest demers, liderul va fi nevoit să
facă concesii, deoarece atingerea parĠială a obiectivelor organizaĠiei proprii este
preferabilă neîndeplinirii acestora, iar concesia nu presupune denaturarea scopurilor
úi/sau a valorilor organizaĠiei, ci un proces de permanentă negociere a obiectivelor
pe principiul câútigului de ambele părĠi, tinzând în acest mod spre eficienĠă.
A fi eficient într-un mediu multinaĠional, cere, într-o perspectivă
măsurabilă, înĠelegerea factorilor politici, economici úi culturali, care pot influenĠa
procesul de luare a deciziilor, pentru că diversitatea factorilor implică diversitatea
opĠiunilor, úi implicit a conexiunilor factuale. În acest sens, liderii militari trebuie să
identifice potenĠialii adversari úi aliaĠi, relaĠiile inter-organizaĠionale existente sau
cele care se pot forma, precum úi dinamica evoluĠiei fenomenelor.
Pornind de la ideea că aúteptările sociale nu se rezumă la modelul
militarului perfect, ci al unuia competent, care soluĠionează probleme, are
responsabilitatea subordonaĠilor úi răspunde nevoilor naĠiunii4, într-o eră a
comunicării instantanee úi a útirilor non-stop, liderul trebuie să stăpânească
substraturile de comunicare, să poată susĠine scopul úi acĠiunile organizaĠiei în faĠa
audienĠei naĠionale úi uneori globale.
Pentru a fi credibil úi eficient, liderul militar trebuie să înĠeleagă sistemul
de planificare bugetară úi să găsească soluĠii optime pentru obĠinerea úi gestionarea

2

Aall, Pamela, Miltenberger, Daniel, Weiss, Thomas, Guide to IGOs, NGOs and the Military in peace and relief
operations,US Institute of Peace Press, Washington, 2000, p. 39;
2* Abordarea cuprinzătoare în care viziunea este împărĠită, efortul comun este acceptat, iar conducerea descentralizată devine
subînĠeleasă, nu trebuie să mai fie zonă de conceptualizare economică ci o realitate cotidiană;
3
Constantin, Ticu, Psihologie organizaĠională, suport pentru studenĠi;
4
FM 6-2, Army Leadership, Competent, Confidend and agile, Chapter I.
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fondurilor necesare organizaĠiei5. În acest sens este absolut necesar ca organizaĠia
militară să se autoeduce pentru eficienĠă în utilizarea resurselor, iar eficacitatea să fie
doar caracteristica temporară a acĠiunii (în special în operaĠii).
Progresul tehnologic, la rândul său, are un impact major asupra capacităĠii
organizaĠiei militare de a-úi îndeplini misiunile. Tehnologia oferă liderilor avantajele
comunicării în reĠea, în procesul de comandă úi control, în cunoaúterea situaĠiei úi în
obĠinerea unei forĠe decisive în acĠiune. RevoluĠia tehnologică a sporit considerabil
ritmul acĠiunilor de luptă, letale sau non-letale, rapiditatea manevrelor, precizia
focului, procesarea informaĠiilor critice úi complexitatea actului de comandă-control,
úi tot tehnologia dezvoltă úi capacitatea forĠelor armate de a funcĠiona eficient într-un
mediu operaĠional unificat (întrunit, inter-agenĠii úi multinaĠional). Liderii trebuie să
beneficieze de înĠelegerea tehnologiilor militare relevante úi a modului în care
performanĠa, în fiecare ramură tehnologică în parte, poate fi încorporată în
organizaĠie, prin procesul doctrinar, management úi echipamente de luptă, cu
finalitate clară - eficienĠa în luptă.
Abordând zona conceptualizării, calităĠile necesare liderului în
îndeplinirea atribuĠiilor sale sunt date de cunoútinĠe, aptitudini, abilităĠi úi capacităĠi
specifice, iar competenĠa derivă din aptitudini înnăscute sau dobândite prin educaĠie,
antrenament sau experienĠă.
CompetenĠele conceptuale includ aptitudini cognitive necesare înĠelegerii
universului strategic úi operaĠional complex úi ambiguu, percepĠia mediului, dată de
gradul de cunoaútere a relaĠiilor de politică externă, economie úi sisteme culturale
care influenĠează organizaĠia, iar cele interpersonale presupun înĠelegerea
demersurilor directive, interne úi externe, ale organizaĠiei úi capacitatea individului
de a comunica eficient6.
Liderii se confruntă cu situaĠii extraordinar de complexe, determinate de
mediul dur úi în care puĠine situaĠii au soluĠii clare úi, mai mult, toate comportă
riscuri. O serie de probleme pot avea una sau mai multe soluĠii, dar nicio soluĠie nu
are un grad ridicat de certitudine, úi în acest caz, este important de înĠeles aspectele
specifice pentru a face conexiunile cu situaĠiile similare úi pentru a promova acele
acte ce vor avea consecinĠe pozitive pe termen lung. Astfel, în acĠiunile unificate
inter-agenĠii este necesară înĠelegerea efectelor secundare úi terĠiare, care ar părea
rezonabile pe termen scurt, dar pot fi greu de acceptat pe termen lung, având în
vedere faptul că operaĠiile presupun angajarea, atât pe paliere letale ale acĠiunilor
militare, cât úi pe cele de sprijin (acceptare) a populaĠiei.
Analizând cadrul managerial referenĠial de dezvoltare, putem afirma că
fiecare lider îúi formează o structură de cunoaútere complexă, de-a lungul carierei,
prin cursuri de perfecĠionare, experienĠă úi studiu individual. Pentru liderul militar,
această structură a cunoaúterii este o hartă imaginară a mediului în care operează,
care se prezintă ca o dinamică a factorilor semnificativi úi a relaĠiei cauză-efect.
Pentru a descifra această ,,hartă” este necesară capacitate de observare, de conexiune
a informaĠiilor úi stărilor úi de judecată lucidă, care să determine modul în care cauza
declanúează efectul.
5
Allison Abbe, Stanley N. Halpin, The cultural imperative for professional military education and leader development, in
Parameters winter 2009, USArmy War College, p. 24
6
R. Craig, Bullis, The NFP Strategic Leader, Parameters winter 2009, US Army War College, p. 36
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Pentru construirea unui bun cadru managerial referenĠial este nevoie,
printre altele, de deschidere la experienĠe, control de sine úi lejeritate în abordarea
conceptelor abstracte7. Liderul trebuie să fie predispus la noi experienĠe úi acceptări
de la cei cu care colaborează, aici înĠelegând atât subordonaĠi, cât úi membrii
agenĠiilor. De asemenea, el trebuie să fie chibzuit dar fără să-i fie frică să
regândească experienĠele din trecut úi să înveĠe din ele. Tot aici, el trebuie să se
simtă confortabil în a utiliza unele concepte abstracte, mai puĠin comune în mediul
strategic, pentru că la nivelul teatrului de operaĠii aceste concepte vin pe filiera
agenĠiilor.
Pe măsură ce liderii sunt promovaĠi de la nivelul executiv (tactic), trecând
prin cel operativ, până la cel strategic, aceútia dezvoltă, pe etape, cadrele
manageriale referenĠiale care menĠin acelaúi format, dar diferă în conĠinut. IniĠiativa
individuală este importantă în dezvoltarea unui vast cadru referenĠial úi, în
consecinĠă, o parte a devenirii unui lider o reprezintă abordarea acestei activităĠi
mentale ca interesantă úi aducătoare de satisfacĠie. Astăzi nu mai putem accepta
liderii fără deschidere, blocaĠi în úabloane, gata să aplice, fără discernământ, doctrine
úi manuale. Nevoia se îndreaptă spre oameni cu educaĠie pluridisciplinară, gata să
experimenteze cele mai noi opĠiuni manageriale tactice, operative úi strategice úi
care, prin soluĠii practice de succes, să contribuie la îmbunătăĠirea conceptelor
strategice úi doctrinare.
Asemănător analistului de informaĠii, liderul, posesor al unui cadru
referenĠial bine dezvoltat, imaginează cu uúurinĠă evenimentele care nu au un model
perceptibil úi predictibil pentru colaboratori, deoarece el este capabil să înĠeleagă
adevărata situaĠie úi, cel mai important, útie în ce direcĠie se vor îndrepta opĠiunile,
cu condiĠia să nu apară modificări de esenĠă în informaĠiile pe care le deĠine la un
moment dat. În acest mod, liderii vor fi gata să realizeze managementul unor
evenimente care au cauze complexe, úi să ofere soluĠii creative, fapt care le va
permite luarea unor decizii proactive.
În acĠiunile unificate inter-agenĠii, situaĠiile nu au rezolvări simple, úi de
aceea, liderii trebuie să fie capabili să gândească familii de probleme, ca sisteme de
rezolvare, pentru ca deciziile să se îndrepte spre realizarea obiectivelor într-un
întreg.
O abilitate importantă în managementul problemelor, este de a vedea
dincolo de relevanĠa informaĠiei primite úi de a úti ce informaĠie lipseúte. Aceasta
presupune identificarea de modalităĠii multiple pentru înĠelegerea costurilor de
oportunitate a variantelor de abordare úi prognozarea efectelor indirecte pentru
fiecare dintre ele. Nu este simplu de trecut de la un plan în care acĠiunea militară are
rol principal, la altul, în care agenĠiile implicate, úi care sprijină acĠiunea militară,
devin structuri sprijinite de către organizaĠia militară.
În plus, acceptarea unui anume grad de risc este esenĠială pentru că
opĠiunile sunt, în general, dificil de definit deoarece majoritatea informaĠiilor la
dispoziĠie sunt ambigue úi incomplete. Cele mai multe opĠiuni au efecte secundare úi
terĠiare, atât de complexe încât o predicĠie precisă a finalităĠilor acestora nu este la
îndemână úi necesită operarea eficientă, în condiĠii de incertitudine. EficienĠa este
7

Ibidem, p. 37
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dată de capacitatea liderului de a identifica informaĠia relevantă, de a înĠelege
semnificaĠia proiectelor sau activităĠilor agenĠiilor pentru opĠiunea sa strategică, úi de
a se debarasa de opĠiunile irelevante.
Leadershipul în acĠiuni unificate inter-agenĠii reprezintă una dintre cele
mai dificile acĠiuni sociale, având în vedere prezenĠa riscurilor la toate nivelurile.
Riscurile despre care vorbim nu sunt doar externe, ci ele se combină cu
vulnerabilităĠile interne ale organizaĠiilor, mai ales atunci când vorbim de factorul
coeziune.
Capacitatea de a formula úi articula obiective strategice úi concepte cheie
este poate cel mai important element al gândiri liderului strategic úi presupune
prefigurarea imaginii viitorului8. El trebuie să conducă organizaĠia în dezvoltarea de
planuri úi strategii pentru a se adresa programelor pe termen mediu úi lung,
proiectate să îndeplinească obiectivele organizaĠiei. Acest lucru necesită înĠelegerea
interacĠiunilor dintre mijloace, modalităĠi úi finalităĠi pentru a aplica un management
eficient sau a formula o strategie de succes. Un colectiv de strategi poate dezvolta úi
rafina strategia, dar liderul furnizează direcĠia, concepĠia úi concentrarea efortului.
Acest lucru implică nu numai imaginarea viitorului, ci solicită acĠiunea
proactivă pentru a modela viitorul mediu úi pentru a intensifica acĠiunea de atingere
a obiectivului. La nivel strategic, scopurile pot fi îndepărtate ca timp úi ar trebui să
fie formulate pentru a cuprinde aspecte neprevăzute, care reflectă relaĠia organizaĠiei
cu mediul aflat în permanentă schimbare.
În acĠiunile inter-agenĠii, capacitatea de a vizualiza organizaĠia militară
împreună cu agenĠiile úi mediul, nu aúa cum sunt, ci cum ar trebui să fie în diferite
etape de planificare, reprezintă materializarea reală a viziunii strategice. Rolul
agenĠiilor în modelarea mediului este diferit úi trece de la forĠa de sprijin la forĠa
sprijinită, de la implicare la rămânere în expectativă, iar toate aceste roluri úi
schimbări trebuie văzute în spaĠiu úi mai ales în timp, úi necesită a fi raportate
permanent la volumul de resurse pe care organizaĠiile îl au la dispoziĠie.
La nivel strategic, există o preocupare mai scăzută pentru procesul intern
úi integrarea în sistem, úi un interes sporit pentru modul în care organizaĠia se
încadrează în structurile de securitate úi în arena internaĠională. Sistemele
organizaĠionale la aceste nivele deĠin inter-relaĠii complexe, úi liderii strategici vor
avea numeroase relaĠii de raportare úi coordonare. Aúadar, ei trebuie să înĠeleagă
rolurile pe care le joacă, graniĠele acestor roluri, cerinĠele úi constrângerile lor,
precum úi aúteptările agenĠiilor.9
Elementul critic pentru liderii militari este reprezentat de înĠelegerea
relaĠiei dintre valorile stabilite úi cele existente. Concomitent, ei stabilesc mecanisme
de feedback care îi informează despre impactul acĠiunilor asupra valorilor stabilite
de doctrină, politici, proceduri, reguli úi comportamente.
CompetenĠele interpersonale ale liderului strategic includ abilitatea de a
construi un consens în cadrul organizaĠiei, abilitatea de a negocia cu agenĠiile
guvernamentale sau non-guvernamentale, în încercarea de a configura sau influenĠa
mediul extern, precum úi abilitatea de a comunica pe palierul intern úi extern.

8
9

Ibidem.
Joint Special Operation University, Civil military operation and professional military education, Report, 2006
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Pentru ca o acĠiune să fie coordonată úi eficientă, este necesară realizarea
consensului pe o anumită problematică de management strategic sau operaĠional.10
Construirea consensului este un proces complicat, bazat pe înĠelegere eficientă úi
logică, care ar putea avea loc pe o perioadă extinsă de timp. Consensul nu este o
înĠelegere unanimă, ci mai mult un compromis, între ceea ce acceptă úi ceea ce úi-ar
dori fiecare dintre părĠi úi are ca rezultat absenĠa piedicilor sau indiferenĠei într-o
activitate, permiĠând ca o problemă aflată în dispută să se rezolve de la sine. Acest
lucru necesită implicarea tuturor părĠilor interesate, încurajarea participării,
vizibilitatea problemelor, rezolvarea lor adecvată úi luarea deciziilor de colaborare.
Chiar úi când consensul e atins, liderul, organizaĠia militară sau agenĠia trebuie să
conlucreze continuu pentru a avea certitudinea că decizia adoptată se materializează
acĠional.
Liderii trebuie să fie persuasivi úi totuúi dispuúi să facă concesii atunci
când este necesar pentru organizaĠie. Construirea consensului este diferită de
direcĠionare sau comandă. În timp ce liderii militari, ca lideri organizaĠionali, pot
emite ordine directe, asemenea ordine au un impact scăzut în complexa lume a
agenĠiilor. În relaĠiile pe orizontală este imperativ să se ajungă la un consens, pentru
că cei de acelaúi nivel nu vor răspunde la ordine. În esenĠă, procesul de construire a
consensului este certitudinea faptului că înĠelegerea eficientă a luat locul
problematicilor contencioase. Acest lucru aduce un câútig în angajarea către scopuri
pe termen lung úi care se extind către viitor, ceea ce se întâmplă de fapt în acĠiunile
inter-agenĠii.
Aúa cum am subliniat mai devreme, multe relaĠii la nivel strategic sunt pe
orizontală úi fără o subordonare clară, iar în cadrul acestora liderii militari trebuie să
se bazeze doar pe abilităĠile lor de negociere. Negocierea de succes necesită o gamă
de abilităĠi interpersonale úi poate, cea mai importantă abilitate, este aceea de a
păstra o poziĠie fermă în puncte nenegociabile, în timp ce se transmite, în mod
simultan, respectul pentru participanĠi. Atributele personale care stau la baza acestei
abilităĠi sunt calităĠi în ascultare, de diagnosticare a agendelor non-verbale úi
capacitatea de detaúare de la procesul negocierii. EsenĠa unei negocieri de succes
este transmiterea unei poziĠii clare într-o problematică, în timp ce se exprimă úi
bunăvoinĠă pentru compromis.
AcĠiunile unificate inter-agenĠii, reprezintă mediul operaĠional care solicită
cu succes complexul proces de negociere, atingerea consensului, înĠelegerea úi
acceptarea situaĠiei, realizarea viziunii, concentrarea efortului úi împărĠirea
succesului.
CompetenĠa culturală, după unii autori11, presupune mai multe
componente: contextul schimbului cultural, trebuinĠe úi oportunităĠi valorice
interiorizate, motivaĠii, cunoútinĠe, acĠiuni promovate de protagoniúti.
Atunci când contactele dintre purtătorii a două culturi devin antagoniste,
este de dorit să se creeze zone de inter-comprehensiune, adică un spaĠiu de întâlnire
pe baza unor valori comune ce asigură funcĠionarea unui dialog acceptabil. Această
zonă face trecerea către un dialog efectiv, lipsit de pericole.
10

Ibidem
Koester, Joline, Intercultural Competence, Interpersonal Comunication Across Cultures, Harper Collins Press, SUA, 1993,
p.69.
11
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Abilitatea inter-culturală12, ca rezultat al procesului de învăĠare, tinde către
două obiective: lărgirea capacităĠii de percepĠie úi creúterea capacităĠii de acceptare.
Capacitatea de percepĠie presupune să fim capabili de a ne interoga
certitudinea proprie úi de a trăi insecuritatea ce rezultă din faptul că nu putem
interpreta ceea ce este străin cu grilele de lectură prestabilite. SituaĠiile ambivalente
angajează stări de insecuritate, pentru că nu putem răspunde întotdeauna stimulilor
externi prin reacĠii obiúnuite. Este de dorit ca prin educaĠie să favorizăm astfel de
deschideri úi să le convertim în ceva fecund. Dacă militarii, prin pregătirea
anterioară plecării în misiune sau prin experienĠă, trec peste astfel de situaĠii, nu
acelaúi fenomen se produce în relaĠia cu personalul agenĠiilor care, dacă nu au
experienĠa dobândită, cu siguranĠă nu au găsit nici instituĠia de educaĠie/instruire
care să le ofere cadrul de pregătire necesar.
Vorbind despre capacitatea de acceptare, putem afirma că uneori,
îndeosebi în situaĠii de conflict, în întâlnirea cu străinii, există două moduri eronate
de a reacĠiona: primul mod constă în a nega diferenĠa úi a refuza acomodarea cu
altul, iar al doilea mod constă în a-l recepta pe altul ca pe ceva negativ, a-l percepe
cu duúmănie, temere sau agresivitate. Marea problemă care apare în acest context nu
este reacĠia celor în uniformă, ci mai ales, temerile pe care le manifestă
reprezentanĠii agenĠiilor, atât în relaĠia cu militarii, cât úi cu populaĠia autohtonă.
Aici rolul militarilor este crucial, având în vedere ca responsabilitatea succesului sau
eúecului misiunii le aparĠine, pentru că ei trebuie să determine atât membrii
agenĠiilor cât úi populaĠia să lege acel fir al încrederii, cooperării úi comunicării.
Comunicarea se mulează pe jocul dintre ,,închidere úi deschidere”13. A
sesiza dinamica acestor limite comunicaĠionale fluctuante, înseamnă a acĠiona în
mod inteligent úi pedagogic. Numai că, acest deziderat constituie o sfidare atât
pentru demersurile teoretice cât úi practice ale învăĠării interculturale. Dacă la
nivelul teoriei psihologice acest fenomen este uúor controlabil, în practică lucrurile
sunt diferite úi orice „închidere” manifestată de populaĠie în relaĠia cu militarii va
duce la trecerea acesteia de partea adversarului. De aici úi nevoia permanentă pentru
deschiderea mediului militar, ca formă de determinare a procesului de comunicare.
Trebuie păstrate úi exploatate valorile vechi, identice sau non-identice
culturii gazdă, în chip contextual. Doar astfel individul va fi în acord cu o
multitudine de stimuli culturali, poate diferiĠi, dar importanĠi, asigurându-se o
receptare úi o trăire a diversităĠii culturale din noul mediu. Este foarte plauzibilă
necesitatea restabilirii conjuncturale a unei alte ordini de priorităĠi axiologice.
Dar, sunt obligatorii acumularea úi semnificarea tuturor valorilor
neexperimentate încă, pentru îmbogăĠirea spirituală a individului, ce este nevoit să
treacă spre alte orizonturi culturale. S-ar părea că liantul comun, platforma de legătură
dintre diferiĠii protagoniúti culturali, este deĠinut de meta-comunicare. Aceasta este
constituită, după Demorgon14, din componente direct perceptibile precum dispozitivul
nonverbal care însoĠeúte comunicarea verbală, suportul imagistic, mimică,
pantomimică, gesturi, tăcere, mod de rostire a numelor proprii etc.

12
13
14

Niklas Haus, L’apprentissage intercultural: condition de realization et objectifs
Constantin Cucoú, Curs de pedagogie interculturală
Ibidem
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Această meta-comunicare trebuie cunoscută úi cultivată de militari, care,
oricât de deschiúi sunt la asimilări culturale, nu au timpul fizic pentru a le desăvârúi
úi, mai mult decât atât, trebuie recunoscut faptul că, în special prin contactul cu
mediul, mai importante sunt gesturile úi cuvintele puĠine úi mai puĠin înĠelese sunt
teoriile úi enunĠurile axiologice.
Uneori, populaĠiile realizează că propriul cod cultural se dovedeúte inapt să
exprime date ale noii realităĠi úi că este necesar să intre în codul cultural al
alianĠei/agenĠiilor, apropiind noul cod de subiecĠii străini.
Se creează un fel de al treilea spaĠiu cultural (un fel de meta-cod sau metacultură), ce împrumută câte ceva din cele două coduri de referinĠă. Obiectivul unei
formări interculturale ar putea fi tentativa de a ieúi din culturo-centrism prin crearea
unui cadru intermediar între cele două coduri culturale. Acest nou cod este dorit, ca
o condiĠie a succesului, dar nu poate fi pus doar în sarcina instituĠiei militare, ci úi a
celei civile, educaĠionale, care trebuie să gândească, să planifice úi să urmărească
modul în care noul context prinde contur, este acceptat, este susĠinut úi mai ales are
úansa permanenĠei.
II. EDUCAğIA INTERCULTURALĂ
Dezvoltarea personalităĠii liderului militar presupune un complex úi
continuu proces de asimilare de cunoútinĠe (dezvoltare culturală conútientă)
combinat cu o permanentă experimentare organizaĠională.
Conútientizarea culturală a devenit un factor important pentru lideri, în
care cultura afectează acĠiunile militare, pentru că, în diferite contexte culturale,
liderii eficienĠi se adaptează noilor situaĠii, realizând că acĠiunile úi cuvintele lor pot
fi interpretate diferit în contexte culturale diferite.
Ca úi celelalte competenĠe, conútientizarea culturală cere auto-cunoaútere,
auto-dezvoltare úi adaptabilitate. Pentru a realiza aceste cerinĠe este necesar ca liderii
să aibă formate bazele cunoaúterii úi învăĠării culturale încă din timpul în care sunt
studenĠi militari.
Liderii cu experienĠă stabilesc un climat care promovează ierarhic un mod
descentralizat de comandă úi control, ceea ce armata numeúte comanda misiunii.
În acelaúi timp, subordonaĠii trebuie să simtă în permanenĠă prezenĠa
spiritului comandantului în interiorul organizaĠiei, în special în punctele de decizie,
pentru că, doar în acest fel, va fi înĠeleasă importanĠa efortului conjugat în succesul
acĠiunii militare.
Provocările mediului solicită asumarea unui model educativ care să
favorizeze întâlnirea úi cooperarea între mai mulĠi parteneri, uneori total diferiĠi ca
pregătire úi instruire, cum ar fi cei aparĠinând diverselor agenĠii civile15.
Pentru realizarea educaĠiei multi-disciplinare, este nevoie ca educaĠia
militară să cuprindă elementele educaĠiei interculturale, având în vedere caracterul
multinaĠional al operaĠiilor de stabilizare úi reconstrucĠie úi cel atât de divers al
acĠiunilor unificate inter-agenĠii.

15

Field Manual, FM 1- The Army, Departament of the Army, USA, 2005, Chapter I.
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Primul nivel al acestei educaĠii este cel de transmitere a cunoútinĠelor úi
problematizare a înĠelegerii, cuprinzând abordarea, extinderea úi cunoaúterea.
Abordarea istoriei úi geografiei, se face prin poziĠionări mai puĠin
etnocentrice, prin critica prejudecăĠilor, deschidere internaĠională úi relevarea
interdependenĠelor. Această atitudine determină ca, în formarea liderilor militari,
sintagma „a fi” să se manifeste în spirit de înĠelegere, acceptare úi relaĠionare
interculturală.
Dezvoltarea unui sistem educaĠional cooperativ, în care toate componentele
spirituale ale comunităĠii să se reunească, este un proces imperios necesar. Chiar
dacă la nivelul educaĠiei liderilor militari operativ/strategic acest sistem există, el
trebuie transferat la toate nivelurile úi mai ales la toate instituĠiile care pregătesc
personalul pentru activităĠi internaĠionale. Războiul, ca acĠiune socială, are o
filozofie aparte úi, pornind de la acest fapt, liderii trebuie să înĠeleagă filozofia
existenĠei sociale, conflictele interioare, credinĠa úi dorinĠa precum úi reacĠiile
sociale în raport cu filozofia societăĠii la care se referă.
Crearea premiselor egalităĠii úanselor pentru indivizi úi comunităĠi, prin
strategii úi politici coerente reprezintă o altă cerinĠă a educării. În acest caz, soluĠia
este dată de capacitatea de a-i înĠelege pe cei de lângă noi, de dorinĠa de a sprijini
transformarea, úi nicidecum de una de impunere a unui model. Rolul militarilor úi în
general, al membrilor agenĠiilor, trebuie să treacă rapid de la cunoaútere/experienĠă
la dorinĠa de a consilia, de a fi util social, de a pune în practică cunoútinĠele într-un
mediu ostil úi în condiĠii de permanente pericole.
Revizuirea conceptului de laicitate úi crearea premiselor pentru valorizarea
referinĠelor religioase este solicitată mai ales în zone cu populaĠie islamică. În acest
caz, învăĠământul occidental este tributar prin laicizare, având în vedere că úi-a
pierdut în bună măsură capacitatea úi răbdarea de a analiza, accepta úi exploata
partea religioasă a învăĠământului din societăĠile orientale. De aceea, este necesar de
analizat úi acceptat faptul că societăĠile musulmane împletesc religia cu viaĠa socioeconomică úi că prima este, de foarte multe ori, considerată mai importantă decât
bunăstarea materială sau progresul social.
Deschiderea către internaĠionalizarea informaĠiilor provenite din diferite
civilizaĠii, trecute sau prezente, trebuie să fie o realitate a operaĠiilor de stabilizare úi
reconstrucĠie, având în vedere faptul că societatea este obiectul schimbării,
modernizării úi implicit „culturalizării moderne”. Schimbul cultural trebuie să fie
reciproc acceptat pentru că este principala formă de respect social.
Revenind la educaĠia formală, desfăúurată în instituĠii de învăĠământ
superior, trebuie să subliniem faptul că, educaĠia cu scop de solidarizare úi acceptare
nu este o problemă pe termen scurt, ci o acĠiune ce pretinde un evantai de demersuri
prospective. InstanĠelor educative le sunt fixate câteodată obiective oarecum
antinomice: pe de o parte, obiectivele educaĠiei sunt exprimate în termeni de
conĠinuturi, desfăúurare metodică, eficacitate imediată, selecĠie úi competiĠie,
pregătirea forĠei profesioniste, iar pe de altă parte, de cristalizare a atitudinilor de
solidaritate, de cultivare a unor comportamente úi atitudini spirituale, formative16.

16

Constantin Cucoú, Curs de pedagogie interculturală
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Abordând domeniul cultural, o definiĠie comprehensivă vom găsi la
Micheline Rey care susĠine faptul că ,,Cine spune intercultural, spune în mod necesar,
plecând de la sensul plenar al prefixului inter: interacĠiune, schimb, deschidere,
reciprocitate, solidaritate obiectivă. Spune, de asemenea, dând deplinul sens
termenului cultură: recunoaúterea valorilor, a modurilor de viaĠă, a reprezentărilor
simbolice la care se raportează fiinĠele umane, indivizi sau societăĠi.”17
În acest sens, este necesar ca nu doar terminologia să fie înĠeleasă, ci úi
conceptele trebuiesc disecate, probate, exersate, aplicate úi stabilite ca elemente
lucrative în procesul colaborativ în cadrul acĠiunilor unificate inter-agenĠii.
Abordarea interculturală are, la nivelul realităĠii, al descrierii obiective úi
útiinĠifice, două dimensiuni, ea invită la a lua act de dinamica interacĠiunilor
realizate prin comunicare, migraĠie, miúcări ale populaĠiei (regionale sau
transcontinentale) úi de a recunoaúte realitatea interacĠiunilor care dau o anumită
formă comunităĠilor care se transformă.
Întreaga viaĠă úi orice relaĠie este dinamică, orice cultură este hibridă úi noi
suntem, într-un fel sau altul, imigranĠi sau hibrizi. Paradoxal, nu este uúor nici a lua
în consideraĠie aceste schimbări úi nici a le accepta întotdeauna. Plecând de aici, la
nivelul proiectului de educaĠie úi de organizare socială, abordarea interculturală
invită la a face astfel încât aceste interacĠiuni să concureze la respectul reciproc úi
apropierea unuia de celălalt.
În acelaúi timp, abordarea interculturală refuză tentativa folclorică úi
caricaturală de apropiere a unei culturi, stigmatizarea sau ierarhizarea valorică a
culturilor.
Pe de altă parte, comunicarea interculturală este acel schimb sau tranzacĠie
valorică, însoĠită de înĠelegerea semnificaĠiilor adiacente, între persoane sau grupuri
care fac parte din culturi esenĠial diferite. Schimburile se pot realiza la nivel ideatic,
verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual, organizaĠional úi se pot
manifesta implicit sau explicit, inconútient sau deliberat. Comunicarea interculturală
presupune, de asemenea, adaptarea, care la rândul ei se constituie în sine o miúcare
contradictorie. Ea presupune deschiderea asupra mediului dar úi o receptare a unor
stimuli aúa cum sunt ei la un moment dat printr-o necesară dar dificilă acomodare.
Sunt situaĠii când mediul presează asupra noastră, obligându-ne să ne transformăm úi
astfel, apare procesul de asimilare, respectiv de modificări interne datorate stimulilor
externi. Ca subiect autonom, structurat, trebuie să receptăm modificările exterioare
pentru a face din ele modificări interne, după legile proprii. Acomodările úi
asimilările nu sunt separate unele de altele, ele conlucrează, reglând úi echilibrând
relaĠia individului cu lumea.
Fenomenul trecerii spre o altă cultură poate fi înĠeles mai uúor apelând la
conceptul de topologie, preluat din matematică18. Topologia este o ramură a
matematicii care studiază procesul conservării unor proprietăĠi fundamentale ale
unor figuri atunci când acestea apar în contexte cu totul schimbate (de pildă, atunci
când foaia de hârtie, pe care am desenat un triunghi, este deformată, mototolită). Cu
alte cuvinte, se are în vedere o serie de invariabile care supravieĠuiesc unor

17
18

Ibidem
Ibidem
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modificări. La nivel cultural, constantele pot fi verbale, tematice sau formale19, iar în
acest context apare operant conceptul de univers cultural úi nevoia competenĠei
culturale.
ÎN LOC DE CONCLUZII
Fără a face apel la specialiúti, viaĠa ne determină să conútientizăm
provocările, iar experienĠa ne dovedeúte că pentru a răspunde la provocări calea este
una singură – lucrul în echipă.
Utilizăm foarte des termenul „comprehensiv” úi totuúi acĠionăm fiecare pe
palierul propriu de cunoaútere. Abordăm fiinĠa, contextul, provocarea úi soluĠia
bazându-ne pe conceptele teoretice pe care le stăpânim.
Drumul pe care îl propun este eforul comun, raĠional úi emoĠional, ce
trebuie să fie o úcoală a împărtăúirii experienĠei úi cunoaúterii profesionale în
procesul educaĠional. Este necesar să găsim împreună nu doar modelul aúteptat, ci úi
formula transformării teoriei în realitate în ciclurile permanente ale educaĠiei
militare.
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INFORMAL SAU INFORMAğIE
ÎN STABILIREA COECHIPIERILOR?
Cătălin STANCU∗

Rezumat: Lucrarea de faĠă caută să exploreze mecanismul prin care indivizii
doresc să lucreze cu alĠi indivizi. Având la bază teorii despre reĠele de sfat/sfătuire (advice
networks) úi reĠele informale se observă un fapt ce ar putea avea importanĠă în procesele de
decizie la nivel managerial. Prin intermediul unei analize de reĠea desfăúurată cu softul
UCINET se arată faptul că indivizii aleg să facă parte din echipe pentru rezolvarea de sarcini
din raĠiuni utilitariste (informaĠia pe care o găsesc la alteri), decât din raĠiuni informale.
Termeni cheie: lucru în echipă, analiză de reĠea socială, UCINET, advice networks,
reĠele informale.
Abstract: The present paper seeks to explore the mechanism through which
individuals seeks to work with other colleagues. Starting from theories about advice networks
and informal networks we can observe facts that can influence decisional processes. Running a
UCINET network analysis I show that individuals seek to choose their team mates for solving
tasks having in mind utilitarian reasons rather than informal reasons.
Key terms: team work, social network analysis, UCINET, advice networks, informal
networks.

INTRODUCERE
Granovetter (1973), oferă, prin conceptualizarea legăturilor tari úi slabe,
unul dintre cele mai cunoscute exemple prin care putem înĠelege importanĠa reĠelelor
parcurse de fluxul informaĠional. Însă, în ceea ce priveúte analiza de reĠea socială
(social network analysis) teoriile úi factorii explicativi s-au multiplicat cu o
rapiditate foarte mare. Dacă în perioada de început a cercetărilor al căror obiect era
dat de analiza reĠelelor sociale întâlneam explicaĠii ce veneau atât din cercetarea
experimentală cât úi cea de teren (Katz, 2004), perioada actuală aduce în faĠă
rezultate din cercetări aplicate ce au în vedere concepte mai bine definite, însă úi
obĠinute prin intermediul puterii de calcul dezvoltată. În lucrarea de faĠă voi realiza o
analiză de reĠea ce face referire la fluxul de informaĠie úi legăturile informale
dezvoltate în cadrul unui grup constituit de membrii unei organizaĠii de voluntari.
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GRUP, REğELE INFORMAğIONALE ùI LEGĂTURI INFORMALE
ÎN ANALIZA DE REğEA SOCIALĂ
Este de la sine înĠeles faptul că, grupul reprezintă unul dintre cele mai
importante concepte útiinĠele sociale. ImportanĠa acestuia este păstrată úi în
domeniul analizei de reĠea, grupul putând fi înĠeles din două perspective (Borgatti et
al., 1998). Putem vedea grupul ca unitate de analiză, existând indicatori ce
caracterizează grupul sau putem vedea interacĠiunile desfăúurate în cadrul acestuia.
În ceea ce priveúte analizele de reĠea socială al căror scop era obĠinerea de
explicaĠii din perspectiva fluxului informaĠional, întâlnim mai multe contribuĠii.
Borgatti, alături de Cross (2003), analizând o comunitate de 37 de farmaciúti observă
că fluxul informaĠional în cadrul unei reĠele poate fi explicat prin următorii factori:
cunoaúterea nivelului de expertiză al celorlalĠi membri, cunoaúterea abilităĠilor úi
capacităĠilor dobândite de aceútia, dar úi de accesul la modul acestora de a gândi.
O altă contribuĠie în ceea ce priveúte circulaĠia informaĠiei în grupuri, vine
din partea lui Yang úi Tang (2004). Analiza fluxului de informaĠie în reĠelele
alcătuite din cei peste 100 de studenĠi, arată faptul că informaĠia (sub forma de sfat)
este importantă în explicarea coeziunii grupului.
Legăturile în reĠelele sociale pot fi clasificate úi după gradul lor de
formalizare (Katz, 2004), în funcĠie de acest criteriu întâlnind legături formale, cât úi
informale. BineînĠeles, un grup nu poate dezvolta exclusiv un anume tip de legături,
acestea coexistând. Cercetarea întreprinsă de Allen et al. (2007), asupra unui grup de
indivizi ce activează într-un departament de cercetare úi dezvoltare, subliniază
importanĠa legăturilor informale în rezolvarea de probleme. Totuúi, autorii
menĠionează faptul că acest tip de legătură nu este unul ce poate fi explicat în
totalitate, dar nu trebuie să fie omis din analiză. Un alt aspect important, relevat de
cercetare, este dat de faptul că proximitatea joacă un rol important în funcĠionarea
grupurilor. Grupurile caracterizate de un grad ridicat de proximitate, au avut
rezultate mai bune în activităĠile desfăúurate.
Proximitatea, ca element important în analiza de reĠea, este susĠinut úi de
Borgatti úi Lopez-Kidwell (2009). Acest element contribuie úi poate acĠiona
asemenea unui catalizator în ceea ce priveúte fluxurile de informaĠie transmise în
cadrul unei reĠele.
Legăturile informale reprezintă celălalt pol important al explicaĠiei. Oh et
al. (2004), vorbind despre conceptul de capital social al grupului, observă úi rolul
legăturilor informale. Acest tip de legături este important pentru grup, însă, pentru
funcĠionarea optimă a acestuia, este sugerată necesitatea existenĠei unui nivel mediu
al legăturilor informale.
În analiza performanĠei indivizilor úi a grupurilor, Sparrowe et al. (2001)
observă că centralităĠii indivizilor aflaĠi în reĠele informaĠionale (advice) corespunde
centralitatea indivizilor aflaĠi în reĠeaua formală (in-role), cât úi cea informală
(extra-role).
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OBIECTIV
Având aceste repere teoretice, analiza de reĠea întreprinsă îúi propune, întro manieră exploratorie, să vadă ce determină într-o măsură mai mare alegerea
coechipierilor, faptul de a avea dezvoltate relaĠii informale sau importanĠa oferirii
expertizei, pentru îndeplinirea de sarcini în grupul în care activează.
DATE ùI METODĂ
Datele au fost culese în cadrul unei organizaĠii de voluntari printr-un
chestionar aplicat online1. Chestionarului aplicat au răspuns toĠi cei 10 membri ai
organizaĠiei, opt de sex feminin, iar doi de sex masculin.
Prin întrebările sociometrice adresate, am urmărit să măsor aspecte ce
vizează circulaĠia informaĠiei din cadrul grupului, cât úi relaĠiile informale.
CirculaĠia informaĠiei am măsurat-o prin intermediul a două întrebări: „Când
întâmpinaĠi o problemă referitoare la o activitate ce aveĠi de îndeplinit, care sunt
persoanele cărora le cereĠi sfaturi cu privire la rezolvarea acestora? (răspuns
multiplu)”(sfat) úi „Când întâmpinaĠi o problemă referitoare la o activitate ce aveĠi
de îndeplinit, care sunt persoanele cărora nu le cereĠi sfaturi cu privire la
rezolvarea acestora? (răspuns multiplu)”(sfat_nu) Astfel, am măsurat atât legăturile
pozitive, cât úi pe cele negative. RelaĠiile informale la nivelul grupului au fost
măsurate prin întrebarea: „Cu care din persoanele următoare sunteĠi prieten/ă?
(răspuns multiplu)” (prieten). Întrebările expuse anterior reprezintă modalitatea prin
care am măsurat variabilele independente.
Variabila dependentă, alegerea coechipierilor pentru un proiect viitor, a
fost măsurată prin întrebarea: „Cu care din următoarele persoane aĠi dori să lucraĠi
pentru următorul proiect? (răspuns multiplu)” (coechipier).
Pentru a testa această relaĠie voi utiliza programul UCINET 6. De
asemenea, tot prin intermediul acestui soft voi calcula úi alte statistici cu privire
reĠelele analizate.
REZULTATE
În ceea ce priveúte statisticile la nivel primar, observăm că, în cele patru
reĠele create, numărul de alteri conectaĠi la ego variază între 2,4 úi 4,2, densitatea
între 0,222 úi 0,467. Alterii cei mai importanĠi în reĠea, conform statisticilor, sunt 7,5
úi 1.
CorelaĠiile reprezintă un prim pas în descifrarea relaĠiei dintre variabilele
independente úi variabila dependentă. CorelaĠiile QAP, indică faptul că există
asocieri între variabilele independente úi variabila dependentă (vezi anexă).
Utilizarea regresiei oferă clarificări asupra factorului care influenĠează
alegerea coechipierilor. Pentru modelul utilizat este indicat un coeficient de
1

www.qualtricks.com
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determinare, R2=32,7%, astfel, aproape o treime a variaĠiei variabilei dependente
fiind explicată de variabilele introduse în model. Dintre predictorii utilizaĠi în model
numai cei referitori la apartenenĠa la reĠele informaĠionale au p<0.05. Prin aceasta,
am putea afirma că selectarea coechipierilor pentru sarcini viitoare se face mai mult
într-o manieră utilitaristă, raĠională, úi nu având la bază considerente informale. În
tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele rulării regresiei:
MODEL FIT2

R-Square

Adj R-Sqr

P-Value

Obs

Perms

------------ ------------ ------------ ------------ -----------Model

0.327

0.304

0.000

90

2000

REGRESSION COEFFICIENTS
Un-Stdized Stdized Coef

P-value

As Large

As Small

Std Err

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------sfat
prieteni

0.24404

0.21719

0.01849
0.44728

0.01849

0.98201

0.01688

0.01695

-0.43326

-0.43066

0.00050

1.00000 0.00050

0.55442

0.00000

0.00000

0.00000 0.00000

0.12312

0.44728 0.55322

0.10652
sfat_nu
0.11887
Intercept

2

Valori încadrate – valori semnificative.
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LIMITE
Desigur, analiza întreprinsă are úi o serie de limite. Prima limită poate fi
considerată de variabilele alese. De exemplu, termenul de prieten utilizat pentru
măsurarea informalităĠii din grup poate fi înĠeles în mod diferit de către respondenĠi.
Mai mult, pentru o mai bună măsurare, ar putea fi introduse úi întrebări care să
măsoare gradul sau domeniul în care informaĠiile sunt oferite sau cât de puternice
sunt relaĠiile informale. O altă sursă de eroare în model ar putea fi dată úi de ordinea
întrebărilor din chestionar.
CONCLUZII
Rezultatele obĠinute pot fi considerate un prim pas, în înĠelegerea
mecanismului ce stă la baza alegerii colegilor pentru a duce la îndeplinire sarcinile
ce urmează a fi trasate. Acest fapt poate avea implicaĠii pozitive în deciziile
managerilor cu privire la formarea de echipe de lucru. De asemenea, este de
remarcat faptul că, pentru indivizi sunt importante informaĠiile úi mai puĠin structura
informală. Însă, acest lucru trebuie verificat mai în profunzime, demersul de faĠă
fiind numai unul exploratoriu.
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Anexă

Figura nr.1 - Sociogramă ce conĠine răspunsurile la întrebarea referitoare
la legăturile informale

Figura nr. 2 - Sociogramă ce conĠine răspunsurile la întrebarea referitoare
la cererea de sfaturi
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Figura nr. 3 - Sociogramă ce conĠine răspunsurile la întrebarea referitoare
la indivizii evitaĠi în cererea de sfaturi

Figura nr. 4 - Sociogramă ce conĠine răspunsurile la întrebarea referitoare
la coechipierii cu care se doreúte colaborarea pentru proiectul următor.
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CORELAğII QAP
QAP Correlations
1
2
3
4
coechipier prieten sfat sfat_nu
------ ------ ------ -----1 coechipier 1.000 0.239 0.421 -0.538
2 prieteni 0.239 1.000 0.242 -0.394
3
sfat 0.421 0.242 1.000 -0.465
4 sfat_nu -0.538 -0.394 -0.465 1.000
QAP P-Values
1
2
3
4
coechipier prieten sfat sfat_nu
----- ----- ----- ----1 coechipier 0.000 0.029 0.001 0.000
2 prieteni 0.029 0.000 0.019 0.001
3 sfat 0.001 0.019 0.000 0.000
4 sfat_nu 0.000 0.001 0.000 0.000
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SecĠiunea a III-a
RezilienĠa úi intervenĠia în situaĠii de criză úi dislocare a forĠelor
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TULBURAREA DE STRES POSTTRAUMATIC.
DIAGNOZĂ ùI MODELE EXPLICATIVE
Veronica BÎTIU∗

Rezumat: Odată cu apariĠia DSM V, tulburarea de stres posttraumatic este
introdusă în categoria tulburărilor legate de traumă úi alĠi agenĠi de stres. Dacă modelele
diateză-stres explică etiologia tulburării, iar modelele mai recente susĠin importanĠa
evaluărilor subiective în menĠinerea simptomatologiei, modelele adaptării conceptualizează
reacĠia la traumă ca un continuum al adaptării. Pentru diagnoza tulburării de stres
posttraumatic este necesară abordarea metodologică mixtă, atât cantitativă, cât úi calitativă.
Abstract: With the advent of post-traumatic stress disorder, DSM V is introduced
into the category of disorders related to trauma and other stress agents. If diathesis-stress
model explains the etiology of the disorder and more recent models support the importance of
maintaining subjective assessments of symptoms, patterns of adaptation to trauma
conceptualized as a continuum reaction of adaptation. For diagnosis of PTSD is needed mixedmethod approach, both quantitative and qualitative.

I. TULBURAREA DE STRES POSTTRAUMATIC. EVOLUğIE
CONCEPTUALĂ ùI CRITERII ACTUALE DE DIAGNOSTIC
ApariĠia sindromului de stres posttraumatic este asociată cu experienĠa
războaielor, cutremurelor, accidentelor de avion, maúină sau tren. Dezvoltarea
ulterioară a conceptului úi cercetări sistematice asupra stresorilor traumatici au fost
întreprinse abia după terminarea războiului americano-vietnamez. ExperienĠa
traumatică a multor soldaĠi din acel război a condus la conturarea aúa-numitului
„sindrom post-Vietnam”. ReacĠiile posttraumatice în masă datorate războaielor,
catastrofelor, cataclismelor sau dezastrelor naturale sau provocate de om au
determinat apariĠia unei noi entităĠi clinice – sindromul de stres posttraumatic.
Termenul apare pentru prima dată în 1980 în Manualul de Diagnostice-Statistice ale
Bolilor Psihiatrice (DSM III).
În consecinĠă, încă de la apariĠia a treia a DSM-ului (APA, 1980) úi în
ICD-10 (OMS, 1992), tulburarea de stres posttraumatic nu mai era conceptualizată
ca reacĠie acută, temporară, a persoanelor sănătoase. Caracterul cronic al
simptomelor, persistenĠa lor în timp erau stabilite ca úi criterii de diagnostic. Dacă
până la apariĠia DSM V, tulburarea de stres posttraumatic reprezenta singura formă
de psihopatologie pentru care era necesară specificarea unui eveniment etiologic,
una dintre modificările principale aduse de noua ediĠie a manualului (DSM V, 2013)
este apariĠia unei categorii speciale a tulburărilor relaĠionate traumei úi asociate cu
anumiĠi stresori. Prin urmare, tulburarea de stres posttraumatic este inclusă în
∗
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categoria tulburărilor legate de traumă úi alĠi agenĠi de stres. Recunoaúterea clinică
a modalităĠilor variate de experienĠiere a distresului, ca rezultat al unei experienĠe
traumatice, úi cercetările útiinĠifice întreprinse, au determinat modificări ale
criteriilor de diagnostic ale tulburării de stres posttraumatic. Conform DSM IV,
pentru diagnosticarea PTSD era necesară evaluarea a două componente distincte:
identificarea unui eveniment traumatic (A1) úi dezvoltarea unei reacĠii de teamă,
neajutorare sau oroare în urma confruntării acestuia (A2). Versiunea inclusă în DSM
V renunĠă la această departajare, criteriul A2, referitor la reacĠia pe care o
declanúează evenimentul, fiind eliminat. Cercetările au demonstrat faptul că acest
criteriu nu contribuie la acurateĠea diagnosticului.
În ceea ce priveúte criteriul A (stresorul), DSM V specifică mai clar ce
reprezintă un eveniment traumatic: expunerea la moarte, ameninĠarea cu moartea,
răni grave sau posibilitatea de a fi grav rănit úi introduce violul sau ameninĠarea cu
violenĠa sexuală ca úi eveniment traumatic.
O atenĠie deosebită se acordă simptomelor legate de comportament. Dacă
în DSM IV cele 17 simptome erau grupate în trei categorii distincte (criteriile B, C,
D), apariĠia DSM V aduce o serie de modificări importante úi în categorizarea
simptomelor specifice, prin adăugarea unei categorii noi, pe lângă cele trei
anterioare, cogniĠiile negative úi dispoziĠia afectivă. Bazat pe studiile de analiză
factorială, criteriul C (evitarea) din DSM IV a fost separat în două criterii:
C (evitarea) úi D (alterarea negativă a cogniĠiilor úi a dispoziĠiei afective). Acest nou
criteriu de diagnostic se referă la diferite tipuri de sentimente, de la învinovăĠirea
persistentă úi distorsionată (de sine sau a celorlalĠi), la înstrăinare, interes
semnificativ mai redus faĠă de activităĠi, sau incapacitatea de a-úi aduce aminte
aspecte cheie ale evenimentului.
Modificări mai subtile apar úi relaĠionat cu definirea celorlalte criterii de
diagnostic. De exemplu, criteriul E, privind hiperactivitatea fiziologică, este completat cu
descrierea unor reacĠii agresive, neglijenĠă sau comportamente de auto-sabotare.
În DSM V se renunĠă la departajarea între formele acută úi cronică a PTSD
pe baza criteriului temporal. O altă condiĠie care ar putea să apară este ca
simptomele să se manifeste după úase luni de la evenimentul traumatic, caz în care
PTSD este specificată ca având un debut târziu.
A fost introdus in DSM V ca úi subtip clinic, PTSD „cu simptome
disociative”, dacă persoana raportează existenĠa sentimentelor de depersonalizare
sau derealizare.
În privinĠa diagnosticului diferenĠial, diagnosticul de PTSD poate fi
considerat numai dacă simptomele posttraumatice persistă în timp, depăúind
intervalul de o lună de la eveniment. Dacă acestea dispar, sau se ameliorează în
prima lună după eveniment, este diagnosticată tulburarea de stres acut (ASD), iar
dacă nu poate fi identificat un eveniment traumatic relaĠionat cu simptomatologia
specifică, este pus diagnosticul de tulburare de adaptare.
În privinĠa comorbidităĠii, PTSD prezintă rate mai crescute mai ales cu
depresia majoră (Campbell, Felker, Liu, Yano, Kirchner, Chan,
Rubenstein&Chaney, 2006), abuzul de substanĠe (Stewart, 1996; Rush, Coffey,
Baschnagel, Drobes&Saladin, 2008) sau alte tulburări de anxietate (Gizburg, EinDor, Solomon, 2010).
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II. EPIDEMIOLOGIE
Tulburarea de stres posttraumatic este o tulburare cu o prevalenĠă de viaĠă
de 10% pentru femei úi 5% în cazul bărbaĠilor, iar pentru cei care au fost expuúi
traumelor, 20% pentru femei úi 8% pentru bărbaĠi.
Potrivit „US Department of Veterans Affairs”, 3,6% dintre bărbaĠi úi 9,7%
dintre femei vor dezvolta PTSD la un moment dat în viaĠă, conform unui studiu
realizat în perioada februarie 2001 – aprilie 2003 („The National Comorbidity
Survey Replication”).
În cazul militarilor care au luptat în Iraq úi Afganistan, un procent cuprins
între 11 – 20% (1 din 5 militari, adică peste 300000), prezintă simptome ale
tulburării de stres posttraumatic (Afganistan: 6 – 11%, Iraq: 12 – 20%).
III. MODELE ALE TULBURĂRII DE STRES POSTTRAUMATIC
3.1. Modele explicative
Primele modele explicative abordau modalităĠi de reprezentare unice
(reprezentarea sub formă de scheme cognitive versus reĠele asociative de inspiraĠie
neuronală). Modelele explicative mai recente abordează în paralel tipuri diferite de
reprezentări, pentru a reda cât mai aproape de realitate complexitatea tulburării úi
interacĠiunile de la nivel cognitiv, comportamental, afectiv úi neurobiologic.
Cea mai importantă contribuĠie a primelor teorii privind dezvoltarea
PTSD, este legată de transformările la nivelul schemelor cognitive provocate de
evenimentul traumatic. În teoria asumpĠiilor distruse, elaborată de Janoff-Bulman
(1992), sunt prezentate pentru prima dată cele trei asumpĠii principale puse sub
semnul întrebării în urma unei experienĠe traumatice: lumea este binevoitoare, lumea
are semnificaĠie, sinele este merituos.
Conform teoriilor procesării informaĠionale (conĠinutul este redat sub
forma reĠelelor conexioniste), Foa, Stekee&Rothbaum (1989) au construit imaginea
unei reĠele asociative a fricii, sugerând că ceea ce determină diferenĠierea între
PTSD úi alte tulburări anxioase este faptul că evenimentul traumatic va distruge
asumĠiile anterioare privind siguranĠa personală. Mai târziu, Foa&Rothbaum (1998)
au dezvoltat teoria úi au prezentat-o ca úi teoria procesării emoĠionale, conform
căreia, rigiditatea úi nu caracterul pozitiv sau negativ al convingerilor anterioare
traumei determină vulnerabilitatea individuală, aceasta producând disocieri úi
determinând formarea unei structuri izolate a fricii, care, fiind separată de baza de
date comună a amintirilor autobiografice, e rezistentă la schimbare.
Modelul persistenĠei PTSD propus de Ehlers úi Clark (2000), în care
formatele reprezentaĠionale sunt multiple, susĠine faptul că reacĠia patologică în
urma traumei apare când persoanele procesează eronat atât stimulii traumatici cât úi
consecinĠele traumei, ameninĠarea fiind percepută ca prezentă. Autorii au identificat
multiple erori de raĠionament pe care persoanele le fac în interpretarea informaĠiei
traumatice: fie a evenimentului, fie a reacĠiei la acesta, fie cu referire la simptomele
PTSD.
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Un model integrator este modelul SPAARS (Schematic, PropoziĠional,
Analog úi Asociativ) propus de Dalgleish (2004). Conform acestui model, schemele
cognitive sunt instanĠa de evaluare úi de extragere a semnificaĠiei evenimentelor.
Reprezentarea propoziĠională este similară acelor informaĠii din memorie care sunt
accesibile verbal (VAM). Sistemul analogic stochează informaĠia în formă
perceptivă úi acompaniază nivelul propoziĠional. Reprezentările asociative sunt
similare reĠelelor fricii, reprezentând în primul rând modul în care informaĠia codată
diferit este interconectată.
Modelele mai recente susĠin importanĠa pe care evaluările subiective úi
extragerea de semnificaĠii o au în menĠinerea simptomatologiei.
3.2. Modele ale adaptării posttraumatice
În ultimele decenii, cercetarea efectelor psihologice ale traumei a cunoscut
o importantă tranziĠie influenĠată de schimbările paradigmatice datorate dezvoltării
psihologiei pozitive. Studiile anterioare erau focalizate pe investigarea prioritară a
psihopatologiei posttraumatice. În cercetările actuale, reacĠia la traumă este
conceptualizată ca un continuum al adaptării, cu diferite nivele de integrare ce
includ atât persistenĠa distresului posttraumatic cât úi forme eficiente de asimilare ale
experienĠei traumatice.
Cercetările în aria psihotraumatologiei susĠin că reacĠia în faĠa adversităĠii
nu este patologia, ci recuperarea în urma traumei prin refacerea rapidă a echilibrului
pierdut (Bonanno, 2004). Unele persoane reuúesc să transforme experienĠele
traumatice în oportunităĠi unice de maturizare úi creútere personală, raportând
schimbări pozitive cauzate de confruntarea cu evenimentul traumatic (Joseph &
Linley, 2005).
Modelele cognitive ale adaptării posttraumatice arată că, diferenĠele în
reactivitatea faĠă de traumă úi în procesul ulterior de adaptare se datorează modului
de interpretare subiectivă a evenimentului traumatic úi a reacĠiilor proprii la acesta,
procesul adaptării posttraumatice fiind mediat cognitiv. Pentru înĠelegerea
procesului de adaptare, sunt esenĠiale conceptele de rezilienĠă úi cel de dezvoltare
sau creútere posttraumatică. RezilienĠa reprezintă capacitatea persoanelor
traumatizate de a-úi restabili echilibrul în urma evenimentului traumatic, revenirea la
nivelul de funcĠionare anterior fiind rapidă. Dezvoltarea posttraumatică reprezintă
depăúirea nivelelor de funcĠionare anterioare traumei, fiind rezultatul unui proces
intens de reconstrucĠie úi dezvoltare a perspectivei generale asupra vieĠii.
Tedeschi úi Calhoun (2004) au consacrat sintagma de dezvoltare sau
creútere posttraumatică. Acest construct are mai multe dimensiuni: aprecierea vieĠii,
aprecierea relaĠiilor semnificative cu ceilalĠi, sentimentul puterii personale,
modificarea sistemului de valori úi a priorităĠilor, modificarea filosofiei de viaĠă,
aprecierea vieĠii spirituale. Ponderea acestor dimensiuni este diferită, în funcĠie de
factori personali, de mediu sau culturali. Pentru ca dezvoltarea posttraumatică să se
poată produce este necesară confruntarea cu un eveniment major care să „distrugă”
convingerile anterioare.
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Joseph úi Linley (2005) au propus teoria valorizării interne în
confruntarea cu evenimentul traumatic. ExperienĠa traumatică va produce iniĠial o
reacĠie de tulburare a echilibrului anterior, necesitând încorporarea noilor informaĠii
traumatice, incompatibile cu convingerile anterioare, existând mai multe posibile
rezultate ale procesului adaptării la traumă:
a) asimilarea, care produce reîntoarcerea la funcĠionarea anterioară;
b) acomodarea negativă;
c) acomodarea pozitivă.
3.3. Modele diateză-stres
Modelele diateză-stres conceptualizează relaĠiile dintre vulnerabilitate úi
rezilienĠă în faĠa traumei. Ele pot explica reacĠii diferite în confruntarea cu trauma úi
pot prezice dezvoltarea simptomatologiei PTSD sau depăúirea situaĠiei traumatice.
Principala asumpĠie a acestor modele este aceea că apariĠia simptomelor este
asociată cu un eveniment declanúator, un stresor, dar acesta este insuficient pentru a
declanúa manifestarea unei simptomatologii patologice (Ingram&Price, 2002).
Persoanele cu vulnerabilitate crescută au nevoie de stresori reduúi ca intensitate
pentru a dezvolta forme de psihopatologie, în timp ce persoanele reziliente dezvoltă
psihopatologie numai după confruntarea cu stresori mult mai relevanĠi.
Modelele diateză-stres au aplicaĠii utile în explicarea etiologiei PTSD.
IV. MECANISME ETIOPATOGENETICE
Stresul posttraumatic apare datorită expunerii persoanei unui stresor
extrem de puternic. Stresorul joacă rolul unui stimul necondiĠionat ce generează
răspunsul necondiĠionat anxiogen. Stimulul neutru din situaĠia respectivă poate
deveni stimul condiĠionat, care ulterior amorsează acelaúi răspuns anxios, apărând
comportamentul de evitare vis-a-vis de acel stimul. De asemenea, stresul
posttraumatic este însoĠit de o mulĠime de gânduri obsesive referitoare la situaĠia
Ġintă. În condiĠiile unui stres extrem de puternic, activitatea hipocampusului este
perturbată. În consecinĠă, în memoria explicită (hipocampusul constituie substratul
memoriei explicite), se codează doar o parte din informaĠii legate de situaĠia
traumatică. Restul informaĠiilor (în special cele încărcate emoĠional), sunt codate în
memoria implicită a cărei substrat îl formează amigdala úi zonele învecinate. Aceste
informaĠii ne influenĠează inconútient reacĠiile emoĠionale.
V. DIAGNOZA TULBURĂRII DE STRES POSTTRAUMATIC
Tulburarea de stres posttraumatic reprezintă o problemă controversată,
simptomele fiind nespecifice, subiective. DistincĠia între un tablou clinic adevărat úi
unul fals rămâne destul de greu de definit. Unii autori susĠin că PTSD este o entitate
determinată cultural, răspunsul la stres fiind determinat de spaĠiul cultural în care
subiectul trăieúte (Young, 1995). Pe de altă parte, este destul de dificil să se
contureze care simptome aparĠin PTSD úi care aparĠin tulburărilor comorbide cu care
se asociază frecvent. Toate acestea determină dificultăĠi, atât pentru medici cât úi
pentru psihologi în stabilirea diagnosticului. Într-un studiu, McKenzie úi Smith
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(2006) găsesc că doar 68% din medicii de medicină generală, 77% din psihologi úi
79% din psihiatrii identifică în mod corect PTSD.
Tabloul clinic al PTSD include simptome din sfera cognitivă, afectivă,
fiziologică, comportamentală úi relaĠională.
Există câteva simptome tipice pentru militarii cu tulburare de stres
posttraumatic: vina supravieĠuitorului, cinismul, frustrarea, teama, imaginea de sine
negativă, afectarea sentimentelor de tandreĠe úi intimitate, lipsa de încredere,
singurătatea, gânduri de suicid, de răzbunare, adicĠii, alcoolism, credinĠe iraĠionale
(lipsa de sens, de speranĠă), nepăsarea/resemnarea.
O evaluare comprehensivă a PTSD nu trebuie să includă doar starea
psihică, nivelul de incapacitare úi parametrii existenĠi, ci úi detalii legate de
experienĠa traumatizantă, istoricul traumatic anterior úi condiĠia persoanei înainte de
traumă. Psihologul trebuie să stabilească prezenĠa úi evoluĠia simptomelor PTSD,
precum úi posibilele tulburări comorbide úi abuzul de substanĠe. Pentru a înĠelege
reacĠia subiectului la traumă trebuie obĠinute úi informaĠii legate de contextul social
mai larg, de factorii asociaĠi PTSD: factori pretraumatici (tulburări psihice
preexistente, gen – prevalenĠa este mai mare la femei, tip de personalitate, statut
socio-economic precar, educaĠie deficitară, rasă - statut de minoritar, prezenĠa
evenimentelor traumatizante în antecedente, antecedente heredo-colaterale de
tulburări psihice), factori peritraumatici (severitatea evenimentului, percepĠia
ameninĠării vitale, status emoĠional peritraumatic, prezenĠa fenomenelor de
disociaĠie – Marmar et al (1997) au arătat că gradul de disociaĠie în timpul úi în
primele minute după un eveniment traumatic este asociat cu prezenĠa tulburării) úi
factori posttraumatici (lipsa, sau percepĠia lipsei suportului social, stres psihosocial
de alte cauze).
Stabilirea diagnosticului presupune parcurgerea următoarelor etape:
1) Identificarea unui eveniment traumatic (satisfacerea criteriului A);
2) Evaluarea criteriilor, a celor 20 de simptome;
3) Stabilirea unei legături explicite între simptome úi evenimentul
traumatic (simptomele trebuie să reprezinte o modificare semnificativă a nivelului
de funcĠionare înainte úi după eveniment);
4) Cuantificarea severităĠii simptomatologiei pentru a putea monitoriza
modificările survenite în timp;
5) Clarificarea diagnosticului, diagnosticul diferenĠial;
6) Evaluarea stării subiective de distres úi a capacităĠii de funcĠionare.
Există o multitudine de instrumente de evaluare a stresului posttraumatic.
În funcĠie de modul de aplicare, instrumentele se împart în două categorii:
a) aplicate de psiholog úi b) de autoevaluare – subiectul răspunde singur.
În funcĠie de scop: a) instrumente care evaluează natura evenimentului
traumatic; b) instrumente care evaluează simptomele posttraumatice úi c)
instrumente de diagnostic.
În funcĠie de modul de construcĠie: a) scale de autoevaluare; b) liste de
simptome; c) chestionare, mai ales pentru decelarea simptomelor úi a severităĠii lor
úi d) interviuri folosite mai ales pentru diagnostic.
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În practica clinică sunt utilizate interviurile structurate úi chestionarele de
autoevaluare. Adăugarea unei a treia categorii de date sub forma unor parametrii
psihofiziologici permite atingerea unui nivel superior de obiectivitate.
Interviurile structurate garantează că pentru fiecare simptom sunt adresate
întrebări specifice, în vederea stabilirii diagnosticului. Scopul chestionarelor de
autoevaluare este acela de a confirma rezultatele obĠinute în urma interviului
structurat sau semistructurat. Sunt relativ non-intruzive úi prezintă avantajul că
evaluează modul în care subiectul îúi percepe simptomele, fără a fi influenĠat de
prezenĠa unui intervievator. Sunt însă uúor de falsificat úi permit exagerarea sau
minimalizarea simptomelor. Pe de altă parte, pot funcĠiona ca instrumente de
monitorizare excelente. Prin urmare, nu trebuie utilizate niciodată drept unic sau
prim mijloc de diagnostic. Pentru acurateĠea diagnosticului sunt necesare ambele
tipuri de metode de diagnostic.
În urma unui eveniment traumatic, mulĠi vor fi afectaĠi emoĠional dar
numai unii vor dezvolta tulburarea de stres posttraumatic. Brewin et al (2002) au
dezvoltat un chestionar (Trauma screening questionnaire), care permite identificarea
persoanelor ce prezintă risc crescut pentru dezvoltarea simptomelor de stres
posttraumatic. Chestionarul cuprinde 10 itemi referitori la reacĠiile ce pot apărea în
urma expunerii la traumă. Sarcina subiecĠilor este de a marca acele reacĠii care au
apărut cel puĠin de două ori în ultima săptămână:
• Gânduri/amintiri dureroase legate de eveniment apar involuntar în
minte;
• Vise supărătoare legate de eveniment;
• Sentimentul că evenimentul se repetă;
• Reamintirea evenimentului produce reacĠii fiziologice (tahicardie, gol în
stomac, ameĠeală);
• Amintirile legate de eveniment produc o stare de dispoziĠie negativă;
• DificultăĠi de adormire sau de a rămâne adormit;
• Iritabilitate sau accese de furie;
• DificultăĠi de concentrare;
• Stare de hipervigilenĠă;
• Răspuns exagerat la stimuli neaúteptaĠi.
Cei zece itemi corespund simptomelor intruzive (criteriul B) úi de excitaĠie
crescută úi reactivitate (criteriul E). Autorii consideră că din cei care au răspuns
afirmativ la mai mult de úase itemi, 86% au fost diagnosticaĠi cu stres posttraumatic
în urma interviului structurat, în timp ce doar 7% au întrunit criteriile pentru PTSD
dintre cei care au răspuns afirmativ la mai puĠin de úase itemi. În cazul scorului critic
(de 6 răspunsuri afirmative) este necesară o evaluare suplimentară.
Un instrument de evaluare detaliat úi complex este interviul structurat
Scala pentru PTSD administrată de clinician - CAPS, care conĠine 30 de itemi
pentru evaluarea celor 20 de simptome ale PTSD. Întrebările vizează instalarea úi
durata simptomelor, disconfortul subiectiv, impactul simptomelor asupra
funcĠionării sociale úi ocupaĠionale, severitatea úi specificaĠia tipului (disociativ sau
nu). Pentru fiecare simptom sunt prevăzute întrebări standardizate. ApariĠia DSM V
aduce câteva modificări acestui interviu structurat (CAPS V): ca bază pentru
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evaluarea simptomelor este necesară identificarea unui singur eveniment traumatic
(faĠă de 3, cum prevedea CAPS IV); pentru a corespunde criteriilor DSM V au fost
adăugate întrebări legate de simptomele disociative, renunĠându-se la cele legate de
simptome asociate; pentru severitatea simptomelor se cotează un singur scor (faĠă de
două – frecvenĠa úi intensitatea, ca în CAPS IV). Un simptom este considerat prezent
dacă severitatea simptomului este cotată cu scorul 2 (pe o scală 0 – 3).
Exemple de itemi nou construiĠi:
Criteriul D2 - expectanĠe negative despre sine, ceilalĠi, lume
„S-a întâmplat să ai aúteptări negative de la tine/ceilalĠi/lume?”
„Te gândeúti că eúti o persoană rea sau că nu poĠi avea încredere în oameni?”
„Cum sunt aceste gânduri, legate de tine, de ceilalĠi sau ambele?”
„Când ai început să simĠi astfel (după eveniment)?”
„Cât timp petreci, în ultima lună, având aceste gânduri?”
0 – deloc
1 – foarte puĠin timp (sub 10%)
2 – din când în când (aprox. 20-30%)
3 – mult timp ( majoritatea/tot timpul (mai mult de 80%).
„Cât de stresante sunt pentru tine aceste gânduri? ”
„Afectează în mod negativ relaĠionarea ta cu cei din jur?”
„Cât de convins eúti că aceste gânduri sunt adevărate?”
0 –deloc
1 – foarte puĠine expectanĠe negative, fără distres
2 – moderat, expectanĠe negative prezente, disconfort prezent
3 – sever, distres considerabil care afectează activitatea úi relaĠiile
4 – extrem, distres incapacitant, există convingerea că aceste gânduri sunt
adevărate.
Criteriul D3 - vinovăĠie persistentă, autoblamare legată de cauzele sau
consecinĠele evenimentului traumatic
„Te-ai gândit vreodată că a fost vina ta pentru producerea evenimentului?”
„ği-au spus alte persoane că te învinovăĠeúti prea mult pentru ceea ce s-a
întâmplat?”
„Te-ai gândit că altcineva este răspunzător pentru asta?”
„ği-a spus cineva că-i blamezi prea mult pe alĠii pentru ce s-a întâmplat?”
„Când ai început să simĠi asta (după eveniment)?”
„Cam cât timp (în ultima lună) petreci dând vina pe tine sau pe alĠii pentru
ceea ce Ġi s-a întâmplat?”
„Cât distres/disconfort îĠi produce aceste gânduri?”
„Te-ai gândit că aceste gânduri de vinovăĠie sunt iraĠionale sau excesive?”
„ği-au spus alĠii că aceste gânduri sunt iraĠionale sau excesive?”
„ÎĠi afectează activitatea de zi cu zi? În ce măsură?”
Criteriul D4 - stare emoĠională pervazivă negativă
„Petreci mult timp având o stare emoĠională negativă după eveniment
(furie, spaimă, vinovăĠie, ruúine sau alte emoĠii)?”
„Cât timp (în ultima lună) te-ai simĠit aúa, ai această stare?”
„Sunt aceste emoĠii legate de tine, de ceilalĠi, sau ambele?”
„Cât distres, disconfort îĠi provoacă această stare?”
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„Cât de mult îĠi afectează aceste emoĠii activitatea, viaĠa?”
Criteriul E4 - comportamente riscante, autodistructive
„Au fost momente când ai făcut ceva riscant, necugetat, care Ġi-ar fi putut
provoca Ġie rău? PoĠi să-mi dai exemple?”
„Cât de des te angajezi în astfel de comportamente în ultima lună?”
„Sunt legate, te afectează pe tine, pe alĠii sau ambele?”
„Cum, cât de periculos este ceea ce faci? Ai probleme cu prietenii, familia,
colegii, legea, din cauza comportamentului tău?”
„Ai fost spitalizat din cauza lui?”
Dacă acest interviu structurat este foarte util în stabilirea diagnosticului,
chestionarele de autoevaluare măsoară foarte bine răspunsul subiectiv al persoanei la
un eveniment traumatic.
Scala impactului evenimentelor – IES, a fost concepută la un an după ce
PTSD a intrat în DSM ca entitate psihiatrică. ConĠine 15 itemi, 7 referitori la
simptomele intruzive úi 8 la cele de evitare, dar nu include itemi referitori la
hiperexcitaĠie. Weiss úi Marmar (1997) au extins scala (IES-R) incluzând încă 7
itemi, astfel încât instrumentul să corespundă criteriilor DSM IV pentru PTSD.
Subscala simptomelor intruzive cuprinde itemii: 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20; subscala
evitare: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22; subscala excitaĠie crescută: 4, 10, 15, 18, 19, 21.
La fiecare item subiectul răspunde cu un scor care variază între 0 úi 4 (0-absenĠa
distresului determinat de evenimentul traumatic; 4-disconfort extrem). Cei care au
un scor cuprins între 1 úi 11 au puĠine simptome ale PTSD sau deloc; între 12 úi 32
există simptome úi este necesară monitorizarea, iar cei mai mulĠi dintre subiecĠii care
au obĠinut un scor 33 au această tulburare.
Conform
modelului
integrator
SPAARS
(Dalgleish,
2004)
simptomatologia PTSD este menĠinută de schemele cognitive ale subiectului.
Confruntarea cu trauma poate produce erori cognitive: gândirea dihotomă (totul este
văzut în alb-negru), suprageneralizarea, filtrarea mentală (reĠinerea unui aspect
negativ al unei situaĠii), extragerea pripită a concluziilor, minimalizarea,
argumentarea emoĠională (concentrarea atenĠiei pe starea emoĠională úi extragerea
concluziilor despre sine), utilizarea excesivă a imperativelor (trebuie să...),
etichetarea, personalizarea (asumarea nerealistă a consecinĠelor).
Distorsiunile cognitive privind sinele úi lumea s-au dovedit predictori ai
PTSD úi discriminează între persoanele expuse la traumă pe cele care au dezvoltat
simptome de PTSD cu nivel semnificativ clinic (Foa, Ehlers, Clark, Tolin&Orsillo,
1999; Beck et al., 2004). Pentru evaluarea distorsiunilor cognitive pe care
confruntarea cu trauma le produce, Foa, Ehlers, Clark, Tolin&Orsillo (1999) au
dezvoltat Inventarul cogniĠiilor posttraumatice - PTCI. Inventarul conĠine 33 de
itemi (plus 3 itemi experimentali), răspunsurile fiind cotate pe o scală Likert de la 1
(dezacord total) la 7 (acord total). Scorul total reprezintă suma scorurilor fiecărui
item. Cei 36 de itemi sunt repartizaĠi pe trei subscale, cogniĠii negative despre sine
(21 itemi), cogniĠii negative despre lume (7 itemi) úi autoblamare (5 itemi), existând
posibilitatea calculării scorului pe fiecare subscală. Itemii 13, 32 úi 34 sunt
experimentali, nefiind incluúi în cele trei subscale.
Pentru înĠelegerea úi evaluarea unei tulburări atât de controversate cum
este tulburarea de stres posttraumatic, este necesară o abordare metodologică mixtă,
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atât cantitativă, cât úi calitativă. Datele furnizate din cunoaúterea longitudinală a
subiectului (factorii pretraumatici úi cei posttraumatici) úi cele obĠinute de psiholog
prin interviuri structurate, prin aplicarea scalelor de autoevaluare dar úi de la medic
privind parametrii psihofiziologici (factorii peritraumatici), sunt esenĠiale pentru
diagnoza tulburării.
Un aspect deloc de neglijat din partea psihologului, pentru un diagnostic
cât mai obiectiv, îl reprezintă informaĠiile obĠinute din alte surse (familie, colegi,
prieteni, úefi), mai ales atunci când există suspiciunea că tulburarea este simulată sau
dimpotrivă, negată. Este cunoscut faptul că simularea simptomelor este frecvent
întâlnită - 7% în cazurile psihiatrice obiúnuite úi 15% în cazurile medico-judiciare.
Raportarea la o cauză exterioară (eveniment traumatic), oferă úansa subiectului de a
adopta statutul de „bolnav”, solicitând apoi compensaĠii, beneficii. ObĠinerea unor
date despre subiect din alte surse, clarifică informaĠiile contradictorii oferite de
subiect. Resnik (1993) afirmă că un istoric care include neputinĠa de a păstra locul
de muncă sau boli incapacitante anterioare, predominarea simptomelor intruzive úi
mai puĠin cele de evitare úi paralizie emoĠională, absenĠa disfuncĠiilor sexuale sau a
coúmarurilor, reprezintă indicii pentru simularea PTSD.
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DOLIUL – CRIZĂ ùI PROVOCARE
Cristina CAZACU∗

Rezumat: Pierderea unei persoane dragi este o încercare prin care majoritatea
oamenilor trec. Doliul testează rezilienĠa individuală úi capacitatea fiecăruia de a merge mai
departe. Lucrarea prezintă cadrul teoretic al conceptului de „doliu” úi câteva repere practice
utile celor care sunt puúi în situaĠia de a oferi ajutor în vederea depăúirii consecinĠelor
psihologice ale crizei determinate de traversarea unei perioade de doliu.
Abstract: The loss of a loved one is an attempt by most people have to pass. The
grief is testing individual resilience and the ability to go forward with its own life. This study
presents the theoretical framework of „grief” concept and some useful practical guidelines for
practicioneres in order to provide support the persons which are passing the crise of mourning
to overdraw psychological consequences.

I. ISTORICUL ùI MODELELE CONCEPTULUI DE DOLIU
Istoria modului în care oamenii au interpretat moartea se întinde de la
percepĠia acesteia ca pe ceva natural, care se petrece cu oricine în natură, până la
ceva psihologic care are o semnificaĠie doar pentru oameni. Aceiaúi traiectorie o
parcurge úi reacĠia de doliu, de la ceva natural úi inexorabil, la ceva specific,
emoĠional, care, ulterior, se îndreaptă către patologizare, oamenii de azi trebuind să
apeleze la specialiúti pentru a rezolva criza provocată de doliu.
În esenĠă, istoricul conceptului cunoaúte patru faze:
• epoca timpurie, când doliul a fost identificat ca o experienĠă umană
specifică;
• epoca romantică, când conceptului de doliu i s-au ataúat emoĠii úi
sentimente caracteristice;
• epoca modernă, care a descris doliul în termeni psihologici úi medicali;
• epoca post-modernă, în care deznodământul normal al doliului este
relativizat ca o posibilitate din multe altele, fără a exista un model universal de trăire
úi interpretare a acestuia.
În nosologiile oficiale americane, doliul necomplicat apare pentru prima
oară în DSM-III (1980) úi DSM-III-R (1987), atât la al V-lea cod (condiĠii care nu
sunt legate de o tulburare mentală), precum úi ca un criteriu de excludere pentru
episodul de depresie majoră. În DSM-IV (1994), doliul necomplicat rămâne criteriu
de excludere pentru episodul de depresie majoră úi eveniment de viaĠă care poate fi
subsumat diagnosticului de tulburare de adaptare sau de depresie. În DSM-V,
∗
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criteriul de excludere al doliului pentru diagnosticul de depresie majoră dispare, iar
clinicienii sunt încurajaĠi să pună diagnosticul de depresie pe un tablou de doliu care
prezintă simptome asemănătoare.
Modelele teoretice explicative ale doliului au urmat evoluĠia istorică a
conceptului, de la psihologizare, patologizare úi medicalizare, până la teoriile postmoderniste. Ele au apărut din dorinĠa de a oferi un suport teoretic metodelor de
intervenĠie úi terapie.
1. Modelul psihanalitic
Freud considera că scopul doliului psihologic este de a ajuta individul să-úi
recupereze energia emoĠională investită în persoana dispărută („cathexis”), úi astfel
să se detaúeze de aceasta („decathexis”). El credea că prin travaliul de doliu
persoana supravieĠuitoare trece în revistă gândurile úi amintirile legate de persoana
dispărută („hypercathexis”), iar prin acest proces dureros dobândeúte detaúarea
necesară.
2. Modelul ataúamentului
John Bowlby (1973) a formulat teoria ataúamentului, studiind impactul pe
care îl are asupra copiilor mici separarea de mamă. Bowlby considera că principalul
rol al legăturii de ataúament este furnizarea siguranĠei, iar reacĠia de pierdere
constituie un răspuns adaptativ care ar include atât pierderea actuală cât úi experienĠa
pierderilor anterioare. El descria patru faze ale doliului care, uneori, se pot
suprapune: úoc, dor intens úi protest, disperare úi revenire. Ulterior, acest model a
fost dezvoltat de Mary Ainsworth.
Ainsworth considera că există două feluri de legături de ataúament: sigure
úi nesigure. Cele sigure conduc la încredere în ceilalĠi úi la modalităĠi adaptative de a
depăúi separarea úi doliul. Legăturile de ataúament nesigure pot fi de mai multe
feluri:
• ataúamentul anxios-ambivalent, care generează o reacĠie prelungită de
doliu;
• ataúamentul evitant, care conduce la un doliu cu sentimente puternice de
vinovăĠie úi autoreproú;
• ataúamentul dezorientat úi dezorganizat, care generează doliu cu
anxietate, panică úi consum de alcool.
3. Modelul tranziĠiei psiho-sociale a lui Parkes
Colin Murray Parkes este elevul lui Bowlby, prin urmare, modelul lui
porneúte de la cel al ataúamentului, la care adaugă influenĠa societăĠii úi culturii în
care s-a format úi trăieúte individul. El introduce conceptul de ,,lume ipotetică”,
adică lumea care s-a internalizat de-a lungul existenĠei noastre úi prin care capătă
sens experienĠele noastre ulterioare.
El conceptualizează pierderea ca úi o expunere la o serie de fotografii care
se prezintă individului pentru un moment, úi care generează un puseu de durere úi
apoi dispar, ulterior apărând un alt set de fotografii împreună cu un val de durere.
Aceste fotografii compun experienĠa pierderii, care nu este constantă úi astfel el
explică de ce pierderea nu este trăită uniform, ci în valuri sau pusee.

212

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

4. Modelul social constructivist
Neimeyer (1999) úi Neimeyer úi colab. (2002) au dezvoltat un model nou
al teoriei pierderii, în care locul central îl ocupă conceptul de reconstrucĠie. El
consideră că oamenii se bazează pe o lume clădită pe un set de credinĠe, aúteptări,
rutine zilnice care le generează înĠelesul vieĠii, siguranĠă úi confort. Orice disrupĠie a
acestei lumi, ca în cazul unui deces, ne conduce la nesiguranĠă úi la pierderea
înĠelesului vieĠii. Prin doliu noi încercăm să restabilim, să recreăm înĠelesul vieĠii
folosind resursele psihologice, sociale, culturale úi cognitive disponibile.
5. Modelul lui Worden
William Worden introduce conceptul de ,,travaliu de doliu”, în care există
patru sarcini de rezolvat. El a ales conceptul de „sarcini” pentru a sublinia mai bine
travaliul pe care cineva îl străbate până la revenire. Aceste sarcini sunt:
a) să accepte realitatea pierderii; el face distincĠia dintre acceptarea
intelectuală úi cea emoĠională, care este mai dificilă úi uneori insurmontabilă;
b) să trăiască durerea, anxietatea, mânia, vinovăĠia úi alte sentimente
asociate cu doliul;
c) să se adapteze după decesul persoanei dragi;
d) să „realoce” emoĠional decedatul úi să-úi continue existenĠa, ceea ce
presupune continuarea legăturii emoĠionale cu decedatul.
6. Modelul cognitiv al doliului
Implică trei procese care explică experienĠa doliului úi posibilitatea ca
acesta să evolueze spre cronicizare/patologizare (Boelen úi colab, 2006):
a) elaborare úi integrare deficitară úi distorsionată a pierderii în memoria
autobiografică a individului, astfel încât stimuli nesemnificativi pot conduce la
reamintirea neintenĠionată a persoanei decedate, ceea ce întreĠine emoĠiile negative;
b) existenĠa credinĠelor globale negative úi a interpretărilor distorsionate a
reacĠiei de doliu, generând manifestări emoĠionale ample úi angajarea în strategii
inadecvate de evitare a durerii úi pierderii;
c) ineficienĠa efortului de coping pe fondul existenĠei credinĠelor negative
de bază.
Acest model stă la baza intervenĠiei cognitive în cazul doliului complicat.
7. Modelul procesului dual
Afirmă că persoana în doliu încearcă să depăúească suferinĠa, oscilând
între două modalităĠi de coping: pierderea orientării úi restaurarea orientării.
Pierderea orientării se referă la acceptarea suferinĠei, ceea ce implică
suferinĠa mentală a pierderii, precum durerea sufletească, plânsul, disperarea, fixaĠia
pe pierderea persoanei úi evitarea schimbărilor restaurative.
Restaurarea orientării include evitarea durerii pierderii, prin încercarea de
a rezolva aspectele secundare ale pierderii úi focusarea pe viitor, pe schimbările de
rol, identitate úi relaĠii.
Acest model furnizează explicaĠia faptului că persoana în doliu fie evită
realitatea pierderii, fie persistă în suferinĠă.
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8. Modelul transformativ, al dezvoltării personale a doliului
Cercetătorii în domeniu au identificat faptul că doliul îi face pe adulĠi úi pe
copii să fie diferiĠi faĠă de cum erau înainte de pierdere. Astfel, adolescenĠii úi-au
schimbat priorităĠile, s-au maturizat mai repede, au devenit mai înĠelegători úi mai
toleranĠi cu ei înúiúi úi cu ceilalĠi. (Hogan úi Schmidt, 2002).
9. Modelul experienĠial al doliului
Acest model are două componente:
a) supravieĠuitorul este martor la cursul bolii persoanei iubite până la
moartea acesteia;
b) se defineúte procesul de pierdere din momentul decesului, prin
suferinĠă úi, în final, prin creútere personală.
Indiferent de cauza morĠii, supravieĠuitorul adult trăieúte disperare,
detaúare faĠă de ceilalĠi, confuzie úi apoi, dezvoltarea personală determinată de
suferinĠă. Suportul social mediază suferinĠa úi ajută supravieĠuitorul să găsească noi
înĠelesuri úi scopuri ale vieĠii.
10. Modelul post-modern al doliului
Postulează faptul că, cei care trăiesc, vor să vorbească despre cel dispărut
úi vor să o facă cu cei care l-au cunoscut. SupravieĠuitorul construieúte astfel o
,,poveste” despre cel dispărut, o poveste prin care cel dispărut va rămâne peste timp.
În acest model, scopul doliului este de a construi o biografie durabilă care
îl integrează pe cel dispărut în memoria colectivă úi îl face să „supravieĠuiască” în
acest fel. Scopul doliului este de a trăi împreună cu cel dispărut, iar procesul doliului
constă în a vorbi despre cel dispărut.
II. DEFINIREA DOLIULUI
Un proces psihologic normal prin care trece o persoană care a pierdut
ceva important de care era ataúată, proces prin care persoana înĠelege, acceptă úi
merge mai departe.
Pierderea poate fi reprezentată de:
• o fiinĠă dragă;
• un animal de companie;
• o poziĠie social-economică importantă (ex: serviciul);
• o posesie cu valoare utilitară mare (ex: o casă; bani);
• divorĠ sau o relaĠie de cuplu eúuată.
Cu cât este mai semnificativă pierderea, cu atât este mai intensă durerea úi
doliul. Doliul este o experienĠă pe care fiecare persoană o trăieúte în felul său
propriu, într-un mod unic úi particular, care depinde de o serie de factori, cum ar fi:
• trăsăturile de personalitate ale fiecăruia;
• modalităĠile proprii de coping;
• experienĠa de viaĠă (numărul úi felul experienĠelor de doliu);
• vârsta úi genul;
• cultura din care face parte;
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• natura pierderii (tipul de relaĠie úi ataúamentul faĠă de persoana dispărută);
• modul, circumstanĠele úi locul în care s-a produs decesul.
Doliul acoperă multiple alte ipostaze, prin care oamenii încearcă să
depăúească ruperea unei legături semnificative de ataúament sau pierderea a ceva
preĠios. Astfel, se descrie úi doliul anticipator, doliul întârziat úi doliul nelegitim, ca
situaĠii particulare prin care oamenii încearcă să depăúească o pierdere importantă
din viaĠa lor.
Doliul este un proces care cere timp. „Vindecarea” se produce gradual,
fără a exista limite prestabilite de timp (unele persoane se simt mai bine după câteva
luni, altele au nevoie de ani). Se consideră că, în timp, persoana îúi va relua cursul
obiúnuit al vieĠii úi va integra într-un mod adaptativ experienĠa de doliu, dar,
niciodată, nu va mai fi la fel ca înainte.
III. STADIILE DOLIULUI
MulĠi autori, susĠinători ai ideii că doliul are o evoluĠie liniară,
longitudinală úi progresivă, au fost fascinaĠi de descrierea unor stadii pe care
travaliul de doliu le-ar străbate până la rezoluĠia lui. În tabelul următor sunt
prezentate modelele stadiale ale doliului.
Freud

Bowlby&Parkes

Kübler-Ross

Worden

Procesul de
hipercathexis
- durerea,
gândurile úi
amintirile
legate de
persoana
dispărută

Fază caracterizată
prin úoc,
perplexitate úi
negare, care
menĠine individul
într-o stare de
irealitate

Negarea individul nu
acceptă că
persoana
dragă a murit

Faza
acceptării
realităĠii
pierderii

Procesul de
decathexis relaxarea
legăturii
emoĠionale
cu persoana
decedată

Fază caracterizată
de dorul profund
faĠă de persoana
dispărută úi de
valuri de plâns,
durere úi
anxietate, uneori
úi de sentimentul
prezenĠei
persoanei
dispărute

Furia –
îndreptată
asupra
propriei
persoane sau
asupra altora

Faza durerii
pierderii úi a
regretelor
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Stroebe&Schut
Faza de pierdere
a orientării, care
este dată de
efortul de
depăúire a
pierderii,
precum gânduri
intruzive legate
de persoana
dispărută,
rememorarea
trecutului,
tristeĠe profundă
Faza de
restaurare a
orientării, care
include evitarea
sentimentelor de
doliu prin
focusarea pe
viitor úi
rezolvarea unor
probleme
secundare de
tranziĠie
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Freud
Procesul de
cathexis recuperarea
energiei
emoĠionale
investită în
persoana
dispărută

Bowlby&Parkes

Kübler-Ross

Worden

Fază de
dezorganizare úi
detaúare
caracterizată prin
tristeĠe puternică
úi sentiment de
lipsă de speranĠă

Negocierea –
cu o forĠă
supranaturală
în vederea
întoarcerii
persoanei
pierdute

Faza de
adaptare la
situaĠia în
care
persoana
decedată nu
mai este

TristeĠea –
individul este
inhibat, retras,
deziluzionat,
fără speranĠă

Faza de
realocare
emoĠională
a celui
dispărut úi
reîntoarcere
la viaĠa
curentă

Fază de
reorganizare,
implicând
relaxarea legăturii
de ataúament cu
persoana
dispăruta úi
întoarcerea către
viitor

Stroebe&Schut

Acceptarea –
individul
realizează úi
acceptă
pierderea prin
reflexie úi
găsirea unui
înĠeles pentru
aceasta úi
pentru
continuarea
vieĠii
Studiile ulterioare au arătat că doliul nu trebuie privit stadial, ci oscilant,
ca un mountagne-russe, cu multiple suiúuri úi coborâúuri, cu puncte maxime úi
minime. Plimbarea este mai dură la început, cu minime mai profunde úi mai lungi.
Perioadele dificile ar trebui să devină mai puĠin intense úi mai scurte, la finalul
călătoriei, dar este nevoie de timp pentru a traversa o pierdere. Chiar úi după ce au
trecut ani de la momentul pierderii, la evenimente speciale, cum ar fi o nuntă în
familie sau naúterea unui copil, se poate experimenta un puternic sentiment de
durere.
IV. SEMNE ùI SIMPTOME ALE DOLIULUI
În timp ce doliul afectează oamenii în moduri diferite, s-a constatat că
majoritatea persoanelor prezintă manifestări comune emoĠionale, comportamentale,
cognitive úi fizice, normale atunci când traversează o perioadă de doliu, care sunt
prezentate în caseta următoare:
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Manifestări
psihologice
TristeĠe
Mânie

Anxietate

Manifestări
comportamentale
Tulburări de somn
Tulburări de apetit
Tulburări de atenĠie úi
concentrare
Retragere socială

Însingurare

Vise cu persoana decedată

Oboseală

Evitarea discuĠiilor despre
deces

Autoblamare

Neajutorare
ùoc
Dezorientare
Dor intens úi
recurent
Fenomene
disociative

Manifestări
cognitive
Suspiciozitate
Confuzie
HalucinaĠii
Idei paranoide
Preocupări legate
de persoana
dispărută
SenzaĠia prezenĠei
persoanei
dispărute

Plâns
Hiperactivitate/lentoare în
activitate
Vizitarea locurilor care
amintesc de persoana
dispărută
Păstrarea lucrurilor care au
aparĠinut persoanei dispărute

Manifestări
fizice
Durere în piept
Nod în gât
SenzaĠie de gol
în stomac
Gură uscată
IntoleranĠă la
zgomot
Depersonalizare
Lipsă de energie
Lipsă de aer
Oboseală
musculară

Privind doliul ca pe un eveniment profund traumatic úi încărcat de
semnificaĠii, observăm că persoana care experimentează doliul este într-o situaĠie
vulnerabilă, în care riscul de a se transforma în patologie este foarte mare. Astfel, se
conturează conceptul de „doliu complicat“, în care dispare tendinĠa naturală de
rezolvare a manifestărilor descrise anterior úi ne confruntăm cu o prelungire a
acestora pe o perioadă neaúteptat de lungă.
Cercetările recente au demonstrat că, simptomele prezente în cazul
doliului complicat se deosebesc de cele caracteristice altor tulburări psihiatrice cu
care s-ar putea asemăna la prima vedere, precum depresia, tulburările relaĠionate cu
stresul úi evenimentele traumatice, tulburarea prelungită de adaptare etc. În caseta
următoare sunt prezentate criteriile de diagnostic úi simptomele doliului complicat.
Criteriul A
ExistenĠa a 3 din
următoarele 4
simptome, trăite
zilnic sau cu
intensitate crescută

Criteriul B
ExistenĠa a 4 din
următoarele 8
simptome, trăite zilnic
sau cu intensitate
crescută

1. Gânduri intruzive
despre persoana
care a murit

1. Doliul scopurilor úi
sentimente de
inutilitate úi lipsă de
speranĠă pentru viitor
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Criteriul C

Criteriul D

Durată

FuncĠionare

Durata
simptomelor
este de cel
puĠin 6 luni

Simptomele cauzează o
afectare importantă a
funcĠionării sociale,
ocupaĠionale úi a altor arii
de funcĠionare a persoanei
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Criteriul A
2. Sentimente
intense de dor faĠă
de persoana
dispărută
3. Căutarea
persoanei dispărute
4. Sentimente
intense de
însingurare

Criteriul B
2. Trăire subiectivă de
detaúare, înceĠoúare sau
absenĠă a răspunsurilor
emoĠionale
3. DificultăĠi de a
accepta că persoana a
murit

Criteriul C

Criteriul D

4. Idei că viaĠa este
goală úi lipsită de sens
5. Sentimentul că o
parte din propria
persoană a murit
6. Sentimente de lipsă
de siguranĠă, încredere
úi control
7. TendinĠe sau
comportament autovătămător
8. Iritabilitate, mânie,
furie úi cinism excesiv
legate de doliul suferit

EvoluĠia doliului complicat este oscilantă, cu perioade mai uúoare úi altele
mai severe de simptomatologie de separare úi pierdere, care nu are tendinĠa spontană
să se úteargă niciodată. Persoanele cu doliu complicat prezintă riscul de a dezvolta
diferite afecĠiuni psiho-somatice, precum colon iritabil, tulburări cardio-vasculare,
hipertensiune arterială, tulburări de somn, crescând, de asemenea, riscul pentru
cancer, abuz de substanĠe, tulburări depresive, anxioase úi suicid.
Pentru a recunoaúte o persoană care se confruntă cu experienĠa doliului
complicat, luăm în considerare simptomele descrise anterior úi unele indicii care
sunt prezentate în caseta de mai jos.
1. Persoana nu poate vorbi despre deces fără a experimenta o durere sufletească extremă;
2. Evenimentele minore declanúează reacĠii intense de durere sufletească.
3. Temele pierderii apar frecvent în discursul persoanei;
4. Persoana nu poate muta sau înstrăina lucruri care au aparĠinut decedatului/decedatei;
5. Persoana manifestă schimbări radicale în stilul de viaĠă după deces;
6. Persoana apare cronic depresivă, cu sentimente de autoblamare úi stimă de sine
scăzută;
7. Persoana manifestă impulsuri auto-distructive;
8. Persoana prezintă gânduri recurente úi anxietate legată de boli úi de moarte;
9. Evită vizitarea mormântului úi participarea la înmormântare.
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Atunci când există suspiciunea doliului complicat, persoana în cauză
trebuie neapărat îndrumată să se adreseze, cât mai repede posibil, unor specialiúti
(psihoterapeut, psihiatru, psiholog).
V. INTERVENğIA ÎN CRIZA DE DOLIU
De cele mai multe ori, este dificil să útii ce să spui sau ce să faci atunci când
trebuie să susĠii o persoană care a pierdut pe cineva drag. Există multe lucruri pe care
le pot face úi le pot spune cei care se află lângă o persoană îndoliată pentru a-i uúura
suferinĠa úi pentru a o ajuta să treacă cu bine peste această încercare.
Cu toate că persoana care trăieúte doliul útie că traversează o criză
existenĠială profundă, care îi pune la încercare, atât înĠelesurile existenĠei cât úi
resursele pentru a merge mai departe, va solicita destul de rar ajutor, considerând
doliul o durere personală, pe care trebuie să o trăiască în sine sau cu cei apropiaĠi.
De aceea, este important modul de relaĠionare, „de a intra în contact”
pentru prima oară cu o persoană îndoliată. Chiar dacă, de cele mai multe ori, nu se
útie exact ce s-ar putea spune, simpla prezenĠă ajută mai mult decât o conversaĠie.
Un alt aspect important este modul în care se ascultă, „să útii să asculĠi”.
Uneori, oamenii nu sunt pregătiĠi să vorbească, iar alteori simt nevoia de a repeta
povestea persoanei decedate. În ambele situaĠii este bine ca aceútia să înĠeleagă că
cei care doresc să-i ajute sunt acolo pentru a-i asculta, atunci când se simt pregătiĠi
să vorbească, fără a considera acest lucru o povară sau o neplăcere.
În convorbirea cu o persoană care traversează o perioadă de doliu, ar fi de
dorit să fie evitate expresiile care încep cu „Ar trebui să...”, deoarece sunt mult prea
directive. Acestea ar putea fi înlocuite cu „Te-ai gândit vreodată să...”, sau „Crezi
că ai putea încerca să...”.
După formarea unei alianĠe empatice úi fluidizarea comunicării, se trece la
evaluarea modului în care persoana trăieúte doliul, printr-un interviu cu întrebări
deschise sau prin administrarea unor instrumente structurate de evaluare a doliului,
în special pentru decelarea doliului complicat (inventarul Texas pentru doliu,
inventarul experienĠelor de doliu, lista Hogan a reacĠiilor de doliu, inventarul
doliului complicat etc.).
Cel mai bun úi cel mai aúteptat răspuns la durerea doliului este validarea,
exprimarea faptului că ceea ce experimentează persoana este ceva normal, uman úi
în întregime acceptat. Astfel se creează premizele deschiderii către un dialog
autentic.
Pe parcursul comunicării, trebuie evaluată vulnerabilitatea generală
pentru suicid, prin explorarea atât a istoriei de suicidalitate, cât úi a existenĠei
ideaĠiei suicidare în prezent. De importanĠă deosebită este decelarea psihopatologiei
de comorbiditate, precum depresia, anxietatea, tulburările relaĠionate cu stresul úi
evenimentele traumatice, personalitatea borderline etc.
Următorul aspect deosebit de important din cadrul intervenĠiei, îl
constituie restaurarea funcĠionării persoanei îndoliate úi realocarea emoĠională a
persoanei decedate. Astfel, focalizarea se produce pe „reîmputernicirea” subiectului
cu capacitatea de a se reconecta la viaĠa curentă, úi nu pe uúurarea distresului
acestuia.
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Păstrând cadrul intervenĠiei în criza determinată de doliu, un aspect
distinct úi în acelaúi timp delicat, este reprezentat de intervenĠia în cazul doliului la
copii úi adolescenĠi.
Pornind de la ideea potrivit căreia, copiii nu înĠeleg semnificaĠia doliului,
adulĠii încearcă să-i Ġină departe de ceea ce se întâmplă în familie când cineva drag a
murit. Mai mult, adulĠii consideră că nu există vocabular potrivit pentru a conversa
cu copiii despre moartea cuiva úi de aceea este nepotrivit úi jenant să discuĠi cu
copiii acest subiect.
Într-adevăr, copiii úi adolescenĠii înĠeleg diferit moartea, în funcĠie de
vârstă, experienĠa anterioară (dacă s-au mai confruntat cu criza determinată de
trăirea doliului) úi sunt puternic influenĠaĠi de sistemul de credinĠe úi valori culturale,
religioase ale familiei din care provin.
Copiii preúcolari gândesc că moartea este temporară úi reversibilă. Ei au
nevoie de ajutor pentru a înĠelege că cel/cea care a murit nu mai respiră, nu se mai
miúcă, nu mai simte. De asemenea, pot fi speriaĠi úi îngrijoraĠi la gândul că ceva rău
se poate întâmpla cu un alt membru al familiei. Pentru a-i susĠine, copiii au nevoie
de foarte multă grijă, afecĠiune úi de respectarea cu stricteĠe a rutinei zilnice (orarul
zilnic, modul de preparare a mâncării, rutina útiută la culcare, hainele úi jocurile
preferate). Copiii care trec pentru prima dată prin experienĠa doliului, învaĠă cum să
trăiască aceste noi sentimente de la adulĠii din apropierea lor, imitând
comportamentul úi expresivitatea acestora. De aceea, este esenĠial ca adulĠii care se
ocupă de ei să fie cât mai echilibraĠi úi sinceri, explicându-le că tristeĠea este
normală în această situaĠie úi că există moduri diferite în care ea se poate manifesta.
Copiii de vârstă úcolară percep moartea ca fiind ireversibilă, dar o
personifică, „văzând-o” ca pe un monstru, un schelet etc. Ei pot trăi sentimente de frică,
gândindu-se că persoana decedată revine sub înfăĠiúarea unei fantome. Durerea
pierderii se manifestă, la această vârstă, ca o rupere a legăturii de ataúament, fiind
însoĠită de sentimente de insecuritate, anxietate úi vinovăĠie. Ei au nevoie de adulĠi
care să-i ajute la îndeplinirea responsabilităĠilor zilnice úi pot deveni furioúi dacă
cineva străin încearcă să-i disciplineze. Au nevoie să li se ofere foarte mult confort úi
să li se explice că nu sunt vinovaĠi pentru ceea ce se întâmplă.
AdolescenĠii înĠeleg că moartea este ireversibilă. Doliul cuiva drag poate
determina, la această vârstă, luarea unor decizii sub imperiul impulsivităĠii, precum
absenteismul úcolar, părăsirea domiciliului („fuga de acasă”), consumul de alcool
úi/sau droguri. Ei trăiesc acut úi intens sentimentul nedreptăĠii úi protestează
împotriva morĠii. Pot dobândi responsabilităĠi sporite în urma decesului unei
persoane din familie, ceea ce îi determină să riposteze pentru a-úi apăra
independenĠa. Trebuie să li se explice cu calm diferenĠa dintre nevoile familiei
actuale úi situaĠia anterioară doliului.
Indiferent de vârstă, revenirea din pierdere se anunĠă atunci când persoana
recunoaúte úi acceptă că cineva drag a murit úi recapătă energie emoĠională pentru a
se adapta la identitatea, rolul úi contextul nou creat prin dispariĠia persoanei dragi.
Freud spunea: Deúi noi înĠelegem că starea acută de doliu se va stinge
treptat, útim totuúi că vom rămâne de-a pururi neconsolaĠi úi că nimic nu va înlocui
persoana dispărută. Indiferent ce va umple golul lăsat de ea, niciodată acest gol nu
se va umple complet, datorită faptului că dragostea faĠă de persoana dispărută nu
va dispare (citat de Mallon, 2008).
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REZILIENğA ùI ABORDAREA TRAUMELOR PSIHICE
DIN PERSPECTIVA PSIHODRAMEI
Liviu CHIOREAN∗

Motto: ,,Omul este cel mai puĠin el însuúi atunci când vorbeúte în numele său.
Dă-i o mască úi îĠi va spune adevărul.”
Oscar Wilde
Rezumat: Persoanele traumatizate sunt adesea fragile úi vulnerabile. Ele adoptă
mecanisme de protecĠie cu scopul de a se apăra pe ele însele de propriul sentiment copleúitor
de durere. Folosind în mod adecvat tehnicile specifice psihodramei se pot amplifica atât
individual cât úi în cadrul unui grup spontaneitatea, creativitatea, sentimentul de apartenenĠă
la grup, coeziunea grupului, factori ce contribuie din plin la dezvoltarea rezilienĠei psihologice
úi la vindecarea traumelor.
Abstract: People traumatized are often fragile and vulnerable. They adopt
safeguards in order to defend themselves by their own overwhelming sense of pain. Using
adequately specific psychodrama techniques may increase both individual and within a group
spontaneity, creativity, sense of belonging to a group, group cohesion factors that contribute
greatly to the development of psychological resilience and trauma healing.

I. INTRODUCERE
Începutul mileniului III stă sub semnul amplificării conflictelor militare pe
întregul mapamond. Misiunile militare la care România ia parte devin din ce in ce
mai numeroase, mai complexe, militarii participanĠi în diverse teatre de operaĠiuni
fiind expuúi la diferite tipuri de evenimente cu potenĠial traumatizant. Este necesară
o analiza atentă pentru a putea gestiona efectele nefaste ale evenimentelor
traumatizante úi de a identifica posibilităĠile de intervenĠie privind prevenĠia,
ameliorarea sau îndepărtarea suferinĠelor generate de expunerea la aceste
evenimente.
II. CONCEPTUL DE TRAUMĂ
2.1. Ce este o traumă?
Trauma sau traumatismul psihic reprezintă un eveniment suferit de un
subiect care are din această cauză o foarte puternică reacĠie afectivă úi emoĠională
ce-i pune în joc echilibrul psihologic úi duce adesea la decompensare de tip psihotic
∗
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sau nevrotic sau la diverse somatizări. Trauma este ,,o experienĠă vitală de
discrepanĠă între factorii situaĠionali ameninĠători úi capacităĠile individuale de
stăpânire, care este însoĠită de sentimente de neajutorare úi abandonare lipsită de
apărare úi care duce astfel la o prăbuúire de durată a înĠelegerii de sine úi de lume.”
(G. Fischer, P. Riedesser, 1998). Prin urmare, o traumă reprezintă o suferinĠă psihică
ce apare în urma unui accident, a unei catastrofe, este o leziune sufletească produsă
în interiorul sistemului nostru de personalitate cu consecinĠe dureroase úi
perturbatoare.
Anumite aspecte ale evenimentului traumatic, contextul în care are loc
acesta, dar úi anumite caracteristici individuale influenĠează riscul ca o persoană să
dezvolte probleme psihologice ulterioare traumei la care a fost expusă. Evenimentele
intense, bruúte, imprevizibile, extrem de negative úi care sunt percepute ca fiind în
afara oricărui control, evenimentele percepute ca o ameninĠare la adresa vieĠii sau
care implică importante pierderi ale fiinĠelor de care ne simĠim ataúaĠi, sunt foarte
dificil de integrat úi au un puternic potenĠial traumatizant. Astfel de evenimente cum
ar fi accidentele, dezastrele naturale, abuzurile, captivitatea, asistarea la moartea
unei fiinĠe dragi, genocidul etc. úi eventual expunerea prelungită sau repetată la
acestea, sunt de natură să provoace rupturi la nivelul psihicului úi modificări la nivel
emoĠional, fizic, cognitiv, comportamental sau relaĠional. Spre deosebire de stres,
care afectează temporar psihicul, acesta tinzând să-úi recapete echilibrul în mod
natural, trauma diminuează capacitatea de a gestiona problemele cotidiene putând
conduce la apariĠia unor simptome úi manifestări fizice, precum: lipsa apetitului,
dificultăĠile de somn, scăderea nivelului de energie, disfuncĠiile sexuale, sau să
genereze stări de anxietate, fobii, sentimente exagerate de vină, ruúine, neputinĠă sau
atacuri de panică.
2.2. Trauma din perspectiva psihoterapiei
Conceptul de ,,traumă psihică” din perspectiva psihoterapiei semnifică
următoarele lucruri:
• SituaĠie ameninĠătoare úi copleúitoare pentru om (cutremur, atac armat
etc.);
• Trăirea interioară a acestei situaĠii, care de regulă începe cu o reacĠie de
stres, activează rapid reacĠii fizice úi psihice, apoi duce la o întrerupere bruscă a
acestor activităĠi, la o ,,îngheĠare” cauzată de úoc, pentru a nu se ajunge la moarte
prin suprastimularea sistemului fizico-psihic;
• Urmările pe termen scurt, mediu úi lung, ale acestei reacĠii la
evenimentul traumatic úi ale încercărilor de a controla suprastimularea.
Din punct de vedere terapeutic traumele pot fi:
• Traume existenĠiale – în care persoana trăieúte experienĠa ameninĠării
vieĠii sale (atac armat, violenĠe etc.);
• Traume de pierdere – apărute ca urmare a pierderii bruúte a unei
persoane dragi;
• Traume de ataúament – în care persoana nu are sprijinul persoanelor cu
care se află într-o legătură emoĠională;
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• Traume de sistem de ataúament – în care perturbarea emoĠională úi
clivajul sunt atât de avansate încât nu se pot evita violenĠele fizice úi psihice dintre
membrii sistemului de ataúament.
EsenĠa unei situaĠii traumatice constă în faptul că, excitaĠia emoĠională
cauzată de reacĠia la stres în plan fizic nu are o limită, întrucât ameninĠarea
exterioară poate continua să crească. Astfel, sentimentul de frică se poate amplifica
până la stadiul de teroare. Sistemul nervos simpatic responsabil de apariĠia reacĠiei
de ,,fugă sau luptă” se activează automat, se declanúează secreĠia de acetilcolină care
activează secreĠia de adrenalină (epinefrină) úi noradrenalină (norepinefrină), acestea
sunt eliberate în sânge úi pregătesc corpul pentru acĠiuni în situaĠii periculoase. În
încercarea de a supravieĠui unei astfel de trăiri traumatice, se instalează o stare de
úoc úi apare o ruptură între situaĠia trăită úi reacĠiile psihice. Amintirile
evenimentelor sunt blocate atât cât se poate, în funcĠie de caracteristicile individuale.
Dacă stimularea interioară durează prea mult apare disocierea. SenzaĠiile corporale,
sentimentele, gândurile izolate de evenimentul traumatic, sunt de neînĠeles. Apoi, în
timp, trauma este încapsulată, acest fapt regarantând că persoana nu este expusă la o
retraumatizare ulterioară cu consecinĠe mult mai grave. Câtă vreme o traumă psihică
nu este recunoscută ca atare úi acceptată de către persoana în cauză, ea nu poate fi
vindecată. După trăirea unei experienĠe traumatice poate apărea ,,clivajul” structurii
de personalitate.
Modelul operaĠional propus de psihologul Franz Ruppert, specializat în
psihoterapia traumei, conĠine trei factori care descriu clivajul personalităĠii astfel: o
parte a psihicului - ,,partea traumatizată”, rămâne prizoniera fricilor úi durerilor
generate de situaĠia traumatică, în timp ce o altă parte - ,,partea supravieĠuitoare”,
încearcă să menĠină experienĠa negativă cât mai departe de conútiinĠă, pentru a
supravieĠui trăirii traumatice úi a gestiona viaĠa de zi cu zi cu ajutorul potenĠialului
psihic rămas. Mai există o a treia parte - ,,partea sănătoasă”, acea parte care până la
apariĠia traumei a putut să se dezvolte normal, într-un mod sănătos, úi a avut în
continuare úansa să rămână sănătoasă în măsura în care distanĠa internă faĠă de
traumă e destul de mare.
Principalele caracteristici ale părĠilor traumatizate sunt următoarele:
depozitează amintirea traumei, rămân la vârsta la care s-a întâmplat evenimentul
traumatic, caută o cale de ieúire din traumă, pot fi ,,declanúate”, reprezintă un
permanent focar de perturbare în psihic.
Caracteristicile părĠilor supravieĠuitoare sunt următoarele: asigură
supravieĠuirea în situaĠia traumatizantă, sunt paznicii clivajului psihic, sunt fixate în
permanenĠă asupra prezentului, refulează úi neagă trauma, evită amintirile despre
traumă, controlează părĠile traumatizate, caută compensaĠii, creează iluzii, sunt
submisive úi latent agresive, proiectează propriile sentimente traumatice asupra
altora.
Caracteristicile părĠilor sănătoase sunt următoarele: capacitatea de a
percepe deschis úi corect realitatea, capacitatea de a exprima sentimente, în funcĠie
de fiecare situaĠie, abilitatea de a-úi aminti corect evenimentele trecute, abilitatea de
a avea încredere în alĠii úi de a construi relaĠii afective, abilitatea de a reflecta asupra
propriilor acĠiuni úi de a-úi asuma responsabilitatea în mod adecvat, dorinĠa de a
cunoaúte adevărul úi speranĠa de a fi capabil să rezolve pozitiv orice problemă.
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În lucrarea Traumas of Life and their Treatment (2000), Macnab afirmă că
fiecare persoană traumatizată prezintă o serie de anxietăĠi care afectează profund
nivelul său emoĠional, funcĠional, orientarea către viitor, centrarea pe sine úi
sentimentul de împlinire. Acesta identifică o trauma centrală care afectează
persoana cel mai mult, celelalte fiind secundare. Principalele traume centrale,
potrivit lui Macnab (2000, pp 27-31), sunt următoarele:
• AmeninĠarea la adresa vieĠii persoanei úi a paternurilor sale de viaĠă.
Războaiele, dezastrele naturale, violenĠa sunt ameninĠări specifice.
• AmeninĠarea integrităĠii úi coerenĠei eului. Apare clar în situaĠii de abuz,
în tulburarea de stres posttraumatic datorată torturii.
• Pierderea unei relaĠii semnificative. Se produce în situaĠii de deces,
divorĠ, doliu, separare, alienare.
• Întreruperea funcĠionării normale a persoanei. Se întâlneúte foarte des
la supravieĠuitorii accidentelor rutiere, casnice úi de muncă, la persoanele care au
suferit modificări semnificative ale corpului úi fizionomiei.
• Pierderea viziunii asupra vieĠii. Apare mai ales la refugiaĠii care au
trecut prin evenimente traumatizante grave úi pe o perioadă mai lungă de timp.
• Perturbarea expansivităĠii sufletului în contextul vieĠii. Se întâlneúte la
persoane traumatizate sever care se simt alienate de propriul sistem de credinĠe, de
tot ce credeau ele că sunt.
Teoriile ataúamentului úi ale traumei spun că persoanele care au trecut prin
experienĠe traumatice nu pot să stabilească în mod natural úi firesc relaĠii sănătoase
úi neîmpovărate cu ceilalĠi oameni, pentru că ei au pierdut într-un fel legătura cu ei
înúiúi úi nu au o raportare corectă, justă la realitatea exterioară. Ei percep viaĠa,
realitatea, prin intermediul distorsiunilor create de traumă, afectând în primul rând
relaĠiile emoĠionale cele mai apropiate, în locul percepĠiilor apărând proiecĠiile.
III. CONCEPTUL DE REZILIENğĂ
Conceptul de rezilienĠă reprezintă în viziunea psihologului american prof.
dr. Al Siebert, capacitatea unei persoane de a-úi reveni în urma unor experienĠe de
viaĠă copleúitoare.
A fi rezilient înseamnă a avea: capacitatea de a face faĠă cu succes unor
schimbări continue úi majore; capacitatea de a-Ġi păstra sănătatea úi energia când te
afli sub presiune constantă; capacitatea de a-Ġi reveni rapid după eúecuri; capacitatea
de a depăúi adversităĠile; capacitatea de a găsi un nou mod de a munci úi de a trăi
când cel vechi nu mai este posibil; capacitatea de a face toate acestea fără a acĠiona
într-o manieră distructivă sau disfuncĠională.
RezilienĠa psihologică reprezintă capacitatea unui subiect de rezista în
pofida traumatismului suferit. Ea implica întotdeauna un úoc úi capacitatea de a
rezista evenimentului traumatizant precum úi restabilirea rapidă a funcĠiilor normale,
cel puĠin în condiĠii de manifestare socială acceptabile.
Puterea de rezistenĠă psihică se dezvoltă de timpuriu, dar aceasta poate fi
învăĠată úi ca adult. Unul dintre pionierii etologiei franceze, Boris Cyrulnik, susĠine
că oamenii au capacitatea de a depăúi situaĠiile cele mai dificile datorită anumitor
abilităĠi deprinse în copilărie, care îi ajută să treacă peste experienĠele traumatizante.
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RezilienĠa presupune ca subiectul să manifeste capacitatea de a-úi asuma
cu flexibilitate situaĠiile limită cu care se confruntă, să le domine úi să reuúească să
manifeste abilitatea de a se întoarce la echilibrul său interior iniĠial, să manifeste
capacitatea de susĠinere a rezistenĠei, inclusiv cu posibilitatea de a înregistra o
creútere la nivel personal a acesteia, ca rezultat al răspunsurilor sănătoase la
eventualii factori stresanĠi.
În urma războaielor purtate în deceniile trecute de către S.U.A., s-a
constatat că foarte mulĠi soldaĠi americani se întorceau din război puternic
traumatizaĠi, ceea ce nu înseamnă doar suferinĠă umană, dar úi costuri anuale de
milioane de dolari. După războiul din Vietnam, fiecare al treilea veteran de război a
avut diverse probleme psihice. În octombrie 2009, armata americană a decis să
finanĠeze cu 125 milioane de dolari un program de antrenare numit Comprehensive
Soldiers Fitness, la care au participat 1 milion de soldaĠi cu scopul de a se elibera de
traume. ,,Aú dori să creez o armată care este tot atât de în plină formă psihică pe cât
este de în formă trupeúte”, spunea generalul cu patru stele George Casey, până în
aprilie 2011 úeful statului major al armatei SUA, la inaugurarea oficială a
programului. ,,Iar cheia pentru o foarte bună formă spirituală este rezilienĠa. De
aceea, începând de acum rezilienĠa va fi antrenată úi măsurată în armata SUA”. În
spatele acestor tipuri de programe se află Martin Seligman, fondatorul ,,psihologiei
pozitive” úi preúedinte al AsociaĠiei Psihologilor Americani, care, în urma
cercetărilor proprii efectuate, încurajează dezvoltarea unei atitudini optimiste în
scopul creúterii rezilienĠei.
Pe baza programului lui Seligman, AsociaĠia Psihologilor Americani
(APA) sugerează un plan în zece puncte, menit să crească puterea de rezistenĠă
sufletească:
• MenĠinerea unor relaĠii bune úi armonioase cu membrii grupului,
familiei, prieteni sau alĠii;
• Evitarea unui punct de vedere pesimist asupra unei crize sau eveniment
stresant;
• Acceptarea faptului că circumstanĠele nu pot fi schimbate;
• Propunerea unor scopuri realiste úi mobilizarea spre atingerea lor;
• Luarea de măsuri decisive în situaĠii adverse;
• Căutarea oportunităĠilor de auto-descoperire după o luptă cu pierderi;
• Dezvoltarea încrederii în sine;
• Abordarea unei perspective de durată úi considerarea unui eveniment
stresant într-un context mai larg;
• MenĠinerea unei atitudini pozitive, aúteptarea lucrurilor bune úi
vizualizarea dorinĠelor;
• ExerciĠii fizice regulate, angajarea în activităĠi relaxante;
• ÎnvăĠarea din trecut úi menĠinerea flexibilităĠii úi echilibrului în viaĠă.
RezilienĠa este caracterizată atât de faptul că o persoană dă dovadă de
adaptabilitate după confruntarea cu un eveniment traumatic, dar úi de rezultatul
procesului interactiv între persoană, grupul de care aparĠine úi mediul său
înconjurător. Studiile au arătat că există o rezilienĠă naturală datorată unor
caracteristici individuale, dobândită cel mai adesea în copilărie, dar úi o rezilienĠă ce
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se poate construi chiar úi la vârsta adultă, focalizând atenĠia pe factorii facilitatori ai
rezilienĠei úi anume: stima de sine, creativitatea, umorul etc. Totodată, se pot
descoperi în grupul sau anturajul fiecărei persoane resurse ce pot ajuta la
amplificarea rezilienĠei. Astfel, reĠelele de susĠinere compuse din prieteni, colegi,
familie etc., pot contribui la crearea unui cadru securizant úi primitor, o veritabilă
,,plasă de protecĠie” în jurul subiectului, cadru securizant ce poate fi natural sau
construit prin metode psihodramatice. Rolul psihoterapeutului este de a descoperi úi
evalua resursele avute la dispoziĠie, de a contribui la crearea unor astfel de reĠele
când acestea lipsesc.
IV. REZILIENğA ùI ABORDAREA TRAUMELOR PSIHICE DIN
PERSPECTIVA PSIHODRAMEI
4.1. Ce este psihodrama?
Psihodrama este o metodă psihoterapeutică úi de consiliere dezvoltată de
Jacob Levi Moreno, care explorează problemele pacientului prin acĠiune dramatizare sau reprezentare scenică. Prin psihodramă, terapeutul pune în scenă
conflictele psihice ale unui subiect pentru a fi jucate, ajutând astfel la rezolvarea lor.
În perspectiva lui Moreno, reprezentarea dramatică a realităĠii încearcă să producă
un efect de catharsis la pacient, ea îi permite acestuia să se elibereze de rolurile
învăĠate, devenite prea rigide sub influenĠa presiunilor sociale, úi care îi marchează
spontaneitatea. Psihodrama are ca obiectiv principal sporirea exprimării sănătoase a
emoĠiilor, într-o maniera organizată, creativă. Pacientul poate descoperi úi explora
propriile conflicte úi disfuncĠii interne úi externe, prin intermediul punerii în scenă.
Există mai multe abordări derivate din terapia iniĠială a lui Moreno: metode
psihodramatice, sociodrama, sociometria, antrenament pentru rol, antrenament
pentru spontaneitate, bibliodrama, psihodrama psihanalitică etc. Moreno a urmărit
,,dezvăluirea structurii sociale dintre indivizi prin consemnarea miúcării úi poziĠiei
lor în spaĠiu, unul în raport cu altul”, apărând astfel noĠiunea de sociometrie, ce
reprezintă studiul úi măsurarea alegerilor sociale din cadrul unui grup, cu scopul de a
scoate la iveală tipare de acceptare sau respingere (norme úi sisteme valorice) úi de a
promova coeziunea grupului. Sociodrama este o formă de psihodramă ce se
adresează percepĠiilor grupului în legătură cu găsirea de soluĠii inovatoare la diferite
probleme delicate.
Scena psihodramatică este un spaĠiu securizat emoĠional în care, în
prezenĠa grupului úi sub ghidarea terapeutului, relaĠiile úi emoĠiile unui participant
pot fi explorate. AcĠiunile, limbajul corpului, dinamica inter-relaĠională a
personajelor pe scenă, apropierea úi distanĠarea lor, conduc la înĠelegerea mai bună a
fiecărui participant úi contribuie la dezvoltarea sa personală.
În cuvintele lui Moreno, ,,Scena oferă actorului un spaĠiu viu care este
pluridimensional úi flexibil la maximum. SpaĠiul viu al realităĠii este adesea îngust úi
constrângător, actorul poate foarte uúor să-úi piardă echilibrul. Pe scenă îl poate
regăsi din nou, datorită metodologiei libertăĠii - libertate în raport cu stresul
insuportabil úi libertate pentru experienĠă úi expresie. SpaĠiul scenei este o extensie a
vieĠii, dincolo de testul realităĠii al vieĠii însăúi. Designul arhitectural al scenei este
realizat în acord cu cerinĠele operaĠionale. Formele sale circulare úi nivelurile,
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stimulează eliberarea de tensiuni úi permit mobilitatea úi flexibilitatea acĠiunii. Dacă
este necesar, locul unei psihodrame poate fi desemnat oriunde, indiferent de locul
unde se află subiecĠii, pe câmpul de luptă, în clasă sau acasă, însă rezolvarea finală a
conflictelor mentale adânci, necesită un cadru obiectiv úi anume, scena
psihodramatică”.
4.2. RezilienĠa din perspectiva psihodramei
Un om rezilient, spune Kormann, ar putea fi comparat cu un boxer ,,care
ajunge la podea, este numărat, se ridică úi îúi schimbă apoi fundamental tactica”.
Cine nu este atât de capabil să reziste, merge mai departe ca úi mai înainte úi este
doborât din nou. RezilienĠa reprezintă o nouă cale de dezvoltare a fiecărei persoane
care se confruntă cu un eveniment traumatic. Dacă în cazul rezistenĠei psihice
acĠiunea de a rezista presupune a nu ceda sub efectul unei presiuni antagonice úi
implică menĠinerea propriei identităĠi, adunându-úi forĠele pentru a-úi păstra
potenĠialul evolutiv úi a-úi proteja punctele slabe, în cazul rezilienĠei apare o
conversie identitară. Subiectul revine la el însuúi, dar transformat, úi se percepe
diferit de ceea ce fusese înainte de traumă úi aúteaptă ca această schimbare să fie
luată în seamă de către mediu. Pentru a dezvolta rezilienĠa, psihodrama susĠine că
este nevoie ca subiectul să manifeste creativitate úi spontaneitate. Aceste calităĠi se
dovedesc a fi deosebit de utile militarilor care se deplasează în teatrele de operaĠii,
unde se pot confrunta oricând cu situaĠii inedite, noi, care nu au putut fi anticipate
pentru a fi cuprinse în pregătirea úi antrenamentele premergătoare misiunii.
4.3. Creativitatea úi spontaneitatea
Creativitatea reprezintă capacitatea de a dobândi noi comportamente, de a
găsi noi soluĠii la o problemă dată. ToĠi indivizii sunt mai mult sau mai puĠin creativi
dacă se lasă conduúi de spontaneitate, însă anumite forme de inhibiĠie împiedică
creativitatea să se dezvolte.
,,Spontaneitatea propulsează individul către a da un răspuns adecvat într-o
situaĠie nouă sau un nou răspuns unei situaĠii vechi”, ne spune Moreno.
Spontaneitatea este libertate de voinĠă, scopul spontaneităĠii fiind înlocuirea unui
sistem de valori uzat úi învechit - produsul cultural conservat, cu un nou sistem de
valori în concordanĠă mai mare cu urgenĠele timpului nostru. Spontaneitatea este o
stare de pregătire a subiectului pentru a răspunde aúa cum i se cere. Este o condiĠie –
o condiĠionare a subiectului, o pregătire a sa pentru acĠiunea liberă. Prin formarea
spontaneităĠii, un subiect devine relativ mai liber de produsele conservate – trecute
sau viitoare – comparativ cu situaĠia de dinaintea formării, ceea ce demonstrează că
este o valoare biologică, precum úi una socială.
Psihodrama este o pledoarie pentru creativitatea omului úi pentru
creativitatea universului. Pare sigur că regula creativităĠii este: spontaneitatea
declanúează creativitatea. Creativitatea este receptivă la spontaneitate.
Spontaneitatea úi creativitatea sunt forĠe de propulsie ale progresului uman, dincolo
úi independent de libido úi de raĠiuni socioeconomice.
În volumul ,,Who Shall Survive?”, Moreno face o distincĠie între
spontaneitate úi creativitate: ,,spontaneitatea este o stare interioară (prezentă în mod
variabil úi care oricum se schimbă încontinuu”, care pune individul în condiĠia de a-úi
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folosi propriile înzestrări de creativitate. Creativitatea este o potenĠialitate legată de
genotip; nu toĠi, în stare de spontaneitate identică, pot să fie la fel de creativi.
Spontaneitatea poate să fie indusă, în timp ce creativitatea poate să fie numai
verificată. Noi focalizăm interesul asupra dinamicii spontaneităĠii, pentru că numai
starea de spontaneitate poate să fie stimulată sau uúurată în mod conútient, úi numai
datorită ei putem ajunge la creativitate.”
În ,,Psychodrama vol. I” (1946), una din ipotezele de bază ale modelului
morenian este aceea a spontaneităĠii/creativităĠii ca forĠă propulsivă a progresului
uman, independenĠa de libido sau de factori economici, pe baza căreia se fondează
teza încrederii, a iubirii úi a participării reciproce ca puternic principiu activ al vieĠii
grupului. Grupul de psihodramă permite dezvoltarea spontaneităĠii/creativităĠii
actorilor úi spectatorilor deopotrivă, úi constituie chiar un cadru în care se poate
măsura ,,coeficientul individual de spontaneitate”. Moreno vorbeúte la un moment
dat despre ,,útiinĠa raporturilor interpersonale”, fondată pe dezvoltarea unui
,,altruism spontan”, accesibil printr-o ,,spontaneitate planificată”.
El susĠine ideea că este necesară nu numai învăĠarea (antrenarea) unor
roluri sociale articulate úi diferenĠiate, ci úi o instruire afectivă, capabilă să regleze
raporturile interpersonale. ùtiind că ,,omul posedă suficiente resurse pentru a atinge
un nivel tot mai înalt de diferenĠiere úi flexibilitate”, Moreno era convins că jocul de
rol e un instrument valoros pentru instruirea spontaneităĠii, a abilităĠilor sociale úi
afectivităĠii. El a dezvoltat chiar o ,,teorie a spontaneităĠii învăĠării”, argumentând că
starea de spontaneitate predispune la învăĠare, deoarece conferă o plasticitate
specială funcĠiilor cognitive.
4.4. Coeziunea grupului
Un alt factor important care ajută la dezvoltarea rezilienĠei psihologice în
cazul militarilor ce execută misiuni de luptă, este legat de dezvoltarea sentimentului
de apartenenĠă la un grup caracterizat prin coeziune úi suport.
Coeziunea de grup este un factor terapeutic. Membrii unui grup coeziv
simt căldură úi confort în grup úi au un sentiment de apartenenĠă. Ei valorizează
grupul úi, în schimb, simt că sunt valorizaĠi, acceptaĠi úi susĠinuĠi de ceilalĠi membrii.
Coeziunea poate fi definită ca ,,rezultat al tuturor forĠelor care acĠionează asupra
membrilor, astfel încât ei să rămână un grup”. Coeziunea este ca demnitatea, oricine
o poate recunoaúte dar nimeni nu o poate descrie, cu atât mai puĠin să o măsoare.
În opinia lui McBreen, importanĠa coeziunii în mediul militar este dată de
faptul că unităĠile coezive luptă mai bine, au mai puĠine pierderi de ordin psihic, se
instruiesc la un standard mai ridicat, nu se dezintegrează în condiĠii de stres, au
nevoie de un sprijin administrativ mai redus úi generează o calitate a vieĠii mai bună.
Există mai multe tipuri de coeziune, definite de către Jozwiak (1999) în
patru niveluri de bază, úi anume:
• Coeziunea orizontală – definită de relaĠia dintre colegi; apare atunci
când există un angajament al fiecărui militar faĠă de grup, un consens asupra
misiunii, absenĠa conflictelor interpersonale, lucru în echipă, camaraderie, încredere
etc.;
• Coeziunea verticală – definită de relaĠia dintre subordonaĠi úi superiori;
se manifestă atunci când comandantul este un exemplu pozitiv de atitudine,
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manifestă preocupare faĠă de subordonaĠi, există un climat deschis de încredere úi
respect faĠă de comandanĠii direcĠi;
• Coeziunea organizaĠională – definită de relaĠia dintre militari úi unitatea
din care fac parte; manifestată prin loialitate faĠă de valorile unităĠii úi ale armatei,
conútientizarea tradiĠiilor de luptă ale unităĠii, spirit de sacrificiu;
• Coeziunea socială – definită de relaĠia dintre militari úi cultura/
societatea din care fac parte; manifestată prin loialitate faĠă de Ġară, patriotism etc.
Din perspectiva psihodramei, coeziunea este necesară pentru ca factorii
terapeutici de grup să opereze. Este de o importanĠă crucială ca împărtăúirea afectivă
a propriei lumi interioare să fie urmată de acceptarea ei în mod necondiĠionat de
către ceilalĠi. În demersul creúterii coeziunii de grup, subiecĠii pot aborda tematica
rolurilor úi a interacĠiunilor dintre ei, fiind în roluri diferite, în cadrul unui grup.
În conformitate cu teoria rolurilor, omul este un jucător de roluri iar
concepĠia de sănătate mintală este bazată pe ideea că fiecare persoană este alcătuită
dintr-o serie de roluri cu care se identifică la un moment dat în spaĠiu úi timp. Astfel,
o fiinĠă interpretează pe scena vieĠii rolul de copil, de tată, soĠ, angajat, úef etc. iar
Ġelul este de a dezvolta un repertoriu cât mai larg de roluri pentru a funcĠiona la
maximum de creativitate. Rolurile pot fi biologice, psihologice, sociale etc. Fiecare
cultură prezintă un repertoriu de roluri prescrise. Putem da exemplu în acest sens
faptul că, într-o cultură, un doctor este privit ca un magician care foloseúte ierburi úi
incantaĠii, în altă cultură un doctor este o persoană îmbrăcată în halat alb care
utilizează scannere, tehnologie etc. Lucrând cu rolurile putem descoperi aspecte ale
personalităĠii proprii, resurse pe care le avem la dispoziĠie, precum úi abordări
inedite referitoare la unele teme personale.
4.5. Abordarea traumei din perspectiva psihodramei
Psihodrama utilizează jocul dramatic liber úi urmăreúte dezvoltarea activă
a spontaneităĠii subiecĠilor. Exteriorizarea gândurilor personale în cursul
improvizaĠiilor scenice úi analiza lor de către psihoterapeutul care conduce jocul
constituie esenĠa acestei terapii. În demersul psihodramatic, dezvoltat de Jacob Levy
Moreno, bazându-se pe principiile terapeutice a căror eficienĠă a fost dovedită în
timp, respectiv a catharsisului úi a punerii în scenă, precum úi pe elementele de ritual
úi cele narative, psihodrama a fost angajată cu succes în tratamentul persoanelor
traumatizate. Referitor la catharsis, Moreno spune următoarele: ,,Din punct de
vedere practic, nu există sferă imaginabilă a universului, indiferent că este fizică,
mintală, socială sau culturală, din care să nu apară la un moment dat, vreo cauză de
dezechilibru în viaĠa unei persoane. Este aproape un miracol că un individ poate
obĠine úi păstra vreun grad de echilibru, iar omul s-a aflat în mod continuu în
căutarea unor dispozitive care să-i permită să ajungă la echilibru sau să
îmbunătăĠească starea sa de echilibru. Unul dintre cele mai puternice medii care pot
produce acest efect este catharsisul. Acesta poate avea loc úi poate aduce uúurarea
suferinĠei sau a fricii, fără să fie necesară nicio schimbare a situaĠiei exterioare”. În
psihodramă, catharsisul nu este nici indus, nici inhibat, dar i se permite să se
manifeste la timpul său úi în propria sa formă. Numai când comunicarea este
deschisă úi sentimentele libere, protagonistul este încurajat să-úi maximizeze
expresiile, de genul: ,,lasă totul să iasă…”. Orice a fost eliberat trebuie reintegrat,
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pentru a evita pierderea sa în fum. Această integrare poate implica restabilirea
ordinii într-un haos emoĠional intern, învăĠarea de noi strategii de adaptare, lucrul
asupra relaĠiilor interpersonale sau transformarea unor sentimente parĠiale în
sentimente complete.
Unul dintre argumentele care pledează favorabil pentru folosirea
psihodramei ca metodă de psihoterapie cu pacienĠii expuúi la traume, a fost adus de
către Kellermann (2000), úi se referă la spontaneitate ca la un concept psihodramatic
fundamental. O persoană care a fost expusă la un eveniment foarte stresant se simte
copleúită úi se află într-o stare de agitaĠie emoĠională úi cognitivă. Răspunsul imediat
la situaĠia stresantă este adesea descris ca o stare de úoc (Williams, 1993): un tip de
scurtcircuit psihic úi mintal. În această stare acută, oamenii experimentează (după
Wilson, 1989) trei tipuri de reacĠie: copleúirea úi inundarea cu emoĠii, amorĠirea
emoĠională úi încercarea de echilibrare a trăirilor emoĠionale negative
(comportament de coping adaptativ). În primele două situaĠii, este nevoie de un
anumit interval de timp pentru a putea procesa cognitiv noua realitate úi consecinĠele
sale. În momentul în care adevărul dureros este înĠeles în sfârúit, urmează faza
reactivă (de acĠiune), în care apare starea de alertă fizică úi protest, teama úi ura,
senzaĠia de gol úi pierdere. Imagini, emoĠii úi reamintiri, care sunt mult prea
dureroase, sunt negate (împinse afară din conútiinĠă), dar rămân ascunse la nivel
corporal (Van der Kolk, McFarlane and Weisaeth, 1996).
Din perspectiva lui Moreno, spontaneitatea este resursa responsabilă
pentru medierea echilibrului personal între lumea externă úi internă. Această
descriere a spontaneităĠii, ca mecanism de ajustare internă a stresului exterior, este
foarte importantă, nu numai pentru înĠelegerea procesului implicat în trauma
psihologică, dar úi pentru descrierea procesului implicat în recuperare. În concepĠia
moreniană, spontaneitatea este exprimată atunci când există un răspuns nou la o
situaĠie nouă sau un răspuns adecvat la o situaĠie nouă. În baza acestei fundamentări
teoretice, psihodrama oferă protagonistului care a rămas fixat în procesul de
rezolvare a traumei, oportunitatea de a-úi reaminti, repeta úi lucra cu evenimentele
stresante din trecut. Procesul de punere în scenă contribuie la reintegrarea
emoĠională úi la procesarea cognitivă a pierderii personale covârúitoare. Această
punere în scenă, repetare, reexperimentare, rejucare a evenimentului traumatizant,
implică verbalizarea memoriilor úi senzaĠiilor, în fiecare detaliu, úi prezentarea prin
acĠiune a ceea ce, practic, este imposibil de spus în cuvinte. Din cauza tendinĠei
persoanelor traumatizate de a disocia (,,útiam ce s-a întâmplat, dar nu am deloc
sentimente despre asta”), este nevoie ca aceste persoane să integreze percepĠia în
conútiinĠă prin verbalizare. Astfel, aceste persoane au nevoie de a fi ajutate, printr-un
efort activ, de a transforma reamintirea senzorială pură într-o experienĠă integrată,
narativă sau într-o ,,istorie personală” a ceea ce s-a întâmplat. La persoanele
traumatizate, această creútere graduală în conútiinĠa de sine, este adesea însoĠită de o
descărcare puternică a surplusului de energie.
Catharsisul emoĠional este experienĠa de eliberare, care apare atunci când o
stare de imobilizare internă, de lungă durată, se descarcă într-o exprimare afectivă.
Psihodrama, prin intermediul grupului psihodramatic, oferă un suport personal.
Persoanele traumatizate au o nevoie puternică de apreciere, de valorificare úi de a
simĠi că primesc suport interpersonal. Grupul poate contribui la reintegrarea socială
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a indivizilor traumatizaĠi, oferindu-le siguranĠă, intimitate, apreciere. De asemenea,
grupul poate ajuta persoanele traumatizate să depăúească izolarea individuală, prin
faptul că le oferă oportunitatea de a afla úi de a-úi împărtăúi propriul răspuns
emoĠional la evenimentul traumatic cu alte persoane care au trăit evenimente
similare.
Ceea ce diferenĠiază învăĠarea din psihodramă de alte forme de învăĠare,
este gradul foarte mare de implicare úi autonomie a subiectului, mobilizarea unei arii
vaste a personalităĠii sale.
Organizarea unei sesiuni de psihodramă este prin ea însăúi un argument
pentru stimularea creativităĠii relaĠionale. Există întotdeauna o secvenĠă de încălzire,
cu rolul de a elibera spontaneitatea úi creativitatea, precum există úi jocul de rol, care
permite punerea în relaĠie cu sine însuúi úi cu ceilalĠi.
Încă de la Aristotel, se cunosc efectele cathartice ale acĠiunii dramatice
asupra spectatorului. Moreno este acela care pentru prima dată a înĠeles binefacerile
acestei acĠiuni pentru actorul însuúi, cerându-i să fie absolut spontan, să-úi joace
propriul personaj, pe cont propriu, abandonând orice idee de a produce efect asupra
spectatorilor.
ùedinĠele de psihodramă cuprind trei părĠi: prologul, în cursul căruia
psihoterapeutul se străduieúte să facă să dispară orice jenă de la actori, să dispară
inhibiĠiile, să-i facă să se simtă în largul lor, discutând cu ei despre úedinĠă úi
încălzindu-i pentru etapele următoare; jocul dramatic, improvizaĠie pe o temă aleasă
în prealabil de toĠi participanĠii; discuĠia finală, în care se comentează jocul
fiecăruia, interacĠiunile umane din cursul úedinĠei, insighturile, degajându-se
învăĠămintele trase de fiecare asupra lui însuúi. Pentru a-úi putea explora lumea
interioară úi pentru a putea găsi soluĠii la problemele cu care se confruntă, membrii
grupului trebuie să aibă acces la toate resursele lor. Moreno considera că o condiĠie
esenĠială pentru accesarea resurselor este reducerea anxietăĠii, care se asociază cu
creúterea nivelului de spontaneitate.
V. CONCLUZII
Psihodrama deschide o fereastră în timp prin refacerea scenei
evenimentului traumatic, în condiĠii de securitate emoĠională, úi permite persoanei
afectate de o traumă sau de o tragedie să aibă o nouă perspectivă asupra
evenimentului traumatic. Psihodrama constituie un mijloc privilegiat de exprimare a
conflictelor personale, mijloc neanxiogen, deoarece exteriorizarea se face într-un
mod ludic, graĠie căruia subiectul se înĠelege pe sine úi se transformă pe măsură ce
se recunoaúte. Ea poate fi folosită sub formă de joc de roluri ca mijloc de creútere a
coeziunii în grupuri, dar úi ca modalitate de selecĠie a candidaĠilor pentru diferite
posturi.
Este important ca persoanele expuse la evenimente cu potenĠial
traumatizant să beneficieze de implementarea de programe de suport, de consiliere
sau psihoterapie, să li ofere ocazia de a participa la traininguri úi sesiuni în care să
poată învăĠa dezvoltarea anumitor abilităĠi úi deprinderi de a face faĠă stresului.
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Blocajele personale generate de traume pot fi depăúite, manifestând o deschidere
către actul terapeutic úi îndrăznind să-úi exploreze, cu mult curaj, universul lor
lăuntric participând în mod activ la grupuri de suport, fie pentru a benefica de efectul
terapeutic al metodelor psihodramatice, fie pentru o dezvoltare personală în urma
căreia să-úi amplifice spontaneitatea, expresivitatea, creativitatea, cunoaúterea de
sine úi prin toate acestea, rezilienĠa psihologică.
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SUSğINEREA REZILIENğEI MILITARILOR
CARE PARTICIPĂ LA MISIUNI CU STRES
ùI RISC RIDICAT PRIN REGLAREA RĂSPUNSULUI
MALADAPTATIV LA STRES CRONIC
Mălina CIUMAùU-RÎMBU∗
Rezumat: Sistemul neuropeptidului Y (NPY) este implicat în promovarea rezilienĠei
úi/sau a recuperării după expunerea la stres intens úi/sau stresori noi cum sunt cei din teatrele
de operaĠiuni. Stresul cronic poate determina o scădere a expresiei centrale a NPY úi subiecĠii
expuúi la stresori cronici pot dezvolta hipersensibilitate la stresori noi, cu disfuncĠii ale
sistemului NPY ce pot determina reacĠii adaptative deficitare la stres ale sistemului
cardiovascular úi chiar hipertensiune arterială. Stimularea expresiei centrale a NPY poate
contribui la o adaptare comportamentală de succes la stres prin reducerea tonusului
cardiovascular úi supresarea comportamentului anxios. Adaptogenii, o nouă clasă de reglatori
metabolici s-au demonstrat recent a fi stimulatori ai expresiei úi eliberării NPY din celulele
neurogliale. Scopul lucrării constă în a discuta rolul NPY în promovarea rezilienĠei, în a
atrage atenĠia asupra reacĠiei de alarmă exagerată la stresori, o disfuncĠie fiziologică „efectul
halatului alb” deseori neglijată în practica zilnică cu un important potenĠial predictiv precoce
în privinĠa disfuncĠiilor sistemului NPY la angajaĠii militari expuúi la stres cronic úi în a
discuta rolul terapeutic al adaptogenilor în corectarea acestor disfuncĠii. Am utilizat studii din
literatura de specialitate pentru ilustrarea obiectivelor de mai sus. În concluzie am susĠinut
importanĠa adaptogenilor ca instrument terapeutic în protocoalele de prevenĠie eficientă a
stresului ocupaĠional cronic úi în promovarea rezilienĠei la militarii implicaĠi în operaĠiuni cu
risc úi stres ridicat.
Cuvinte cheie: NPY, rezilienĠă, stres, militari
Abstract: Neuropetide Y(NPY) system is implicated in promoting resilience and/or
recovery from intense stress exposure or new stressors like the ones in high risk, high stress
operations. Chronic stress may produce a decrease in central NPY expression and subjects
exposed to, may prove hypersensitivity to a novel stressor with dysfunctions in the NPY system
and cardiovascular maladaptation to stress, even hypertension. Upregulation of NPY
expression may contribute to successful behavioral adaptation to stress by reducing
cardiovascular tone and suppressing anxious behaviours. Adaptogens, a new class of
metabolic regulators stimulate NPY expression and release. The aim of this paper is to discuss
the role of NPY promoting resilience, to draw attention to an exagerated alarm reaction to
stressors, a physiological dysfunction „white coat effect” often neglected in every day practice
but with a high potential to predict early NPY system dysfunctions in military population with
chronic stress exposure and to discuss the therapeutic possibilities of adaptogens in correcting
these dysfunctions. We used studies from scientific literature to illustrate the above objectives.
In the end we conclude that adaptogens could be an important factor in succesfull prevention
protocols of chronic occupational stress dysfunctions involving NPY systems and an important
therapeutic tool for sustaining resilience in military population involved in high risk, high
stress operations.
Key words: NPY, resilience, stress, military
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Stresul ocupaĠional reprezintă un factor de risc profesional semnificativ în
domeniul militar, cu impact negativ asupra îndeplinirii performante a sarcinilor de
serviciu cu repercusiuni organizaĠionale úi/sau individuale asupra stării de sănătate a
angajatului pe termen scurt sau pe termen lung, úi pot influenĠa negativ misiunile
militare pe timp de pace sau război.
Mediul militar presupune existenĠa unei game largi de factori stresori, fie
ei psihosociali: relaĠii inadecvate úef-subaltern (39%), suprasolicitare cantitativă
(33%), orar prelungit (30%), conflicte familiale din cauza locului de muncă (23%),
munca în teren, la distanĠă de mediul familial (19%), staĠionarea în cazarmă (10%),
acĠiuni disciplinare (9%), fizici: temperaturi extreme, câmpuri electromagnetice,
radiaĠii ionizante, chimici: inhibitori de acetilcolinesterază, agenĠii veziculogeni,
cianaĠi, agenĠi chimici pulmonari, agenĠi chimici incapacitanĠi, capsaicină, sau
biologici: bacterii, viruúi, biotoxine.
Majoritatea studiilor relaĠionate cu stresul ocupaĠional militar s-au
concentrat pe factorii psihosociali úi disfuncĠiile sistemului de stres generate de
aceútia, în special de ordin psihologic úi psihiatric úi cu precădere în teatrele de
operaĠiuni. Teatrul de operaĠiuni este un mediu cu particularităĠi unice în care
angajatul trebuie să facă faĠă unui climat nefamiliar, unui teren străin, unei flore úi
faune cu potenĠial nociv, unei populaĠii neprietenoase, unor agenĠi biologici diferiĠi
de cei cu care sistemul imun individual e obiúnuit etc. CondiĠiile particulare ale
teatrelor de operaĠiuni nu sunt însă singura faĠetă a stresului ocupaĠional militar.
Stresul ocupaĠional cronic poate fi generat de sarcinile multiple la locul de
muncă resimĠite ca suprasolicitare, cantitativă úi/sau calitativă, durata prelungită de
lucru, ambiguitatea rolului ocupaĠional al angajatului (cumulul de atribuĠii), suport
administrativ inadecvat (fonduri insuficiente, echipament inadecvat competitivităĠii
scopurilor organizaĠionale), poziĠiile ocupaĠionale de graniĠă (medicul militar,
sanitarul militar) cu decizii de rol conflictuale, controlul scăzut asupra jobului
efectuat (orar frecvent schimbabil ca durată, la necesitate, cu afectarea relaĠiilor
familiale, restricĠiile asupra mediului locativ sau de îmbrăcăminte), sarcini care nu se
potrivesc calităĠilor ocupaĠionale ale angajatului fie subsolicitante, fie
suprasolicitante care intervin neaúteptat în peisajul ocupaĠional cotidian úi
interferează cu executarea sarcinilor cotidiene, responsabilitatea neproporĠională cu
autonomia decizională, lipsa feedbackului pozitiv vis-a-vis de eficacitatea
îndeplinirii sarcinilor, relaĠiile interpersonale tensionante, retribuĠii financiare cu o
coerenĠă scăzută, cu motivaĠie ambiguă vis-a-vis de calitatea muncii efectuate etc.
Job-ul cu cele mai mari repercusiuni din punct de vedere al stresului
ocupaĠional, este cel al cărui caracteristici sunt cereri mari úi control scăzut în
procesul de luare a deciziilor.
DisfuncĠiile homeostatice generate de stresul ocupaĠional cronic în
domeniul militar, nu apar neapărat ca urmare a creúterii nivelului stresor
ocupaĠional, ci mai ales ca o erodare a adaptabilităĠii individuale. Selye postula în
teoria răspunsului la stres că expunerea prelungită la un factor stresor poate duce la
depleĠia resurselor adaptative, căderea sistemului de rezistenĠă la factorul stresor úi
apariĠia stării de epuizare în sistem, vezi „burn-out sydrome” sau „old seargent
syndrome”.
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În procesul de adaptare, sistemul de reacĠie la stres intervine prin cei doi
mari jucători: sistemul nervos autonom úi axa hipotalamo-hipofizocorticosuprarenală úi mediatorii lor: ex. catecolaminele úi cortizolul.
Un rol cheie în adaptarea eficientă cardiovasculară, neuroendocrină, imună
úi metabolică la stres îl are neuropeptidul Y (NPY).
Cerebral, NPY se află în cantităĠi semnificativ crescute faĠă de alte
neuropeptide concentrându-se în sistemul limbic, inclusiv amigdala úi
hipotalamusul, arii importante în reglarea comportamentului emoĠional úi
răspunsului la stres. Central, NPY are acĠiune anxiolitică úi inhibă activitatea
simpatică cu efecte hipotensive úi bradicardice.
ConcentraĠia plasmatică a NPY este direct proporĠională cu performanĠa
comportamentală în condiĠii de stres. Nivele plasmatice scăzute ale NPY sunt
asociate cu disfuncĠii ale sistemului nervos autonom la factori stresori prin
hiperactivitate, reacĠii de alertă, alarmă úi anxietate exagerate.
Stresul cronic poate produce o scădere a expresiei centrale a NPY úi
subiecĠii expuúi cronic la stres pot dezvolta hipersensibilitate la stresori noi, cu
disfuncĠii ale sistemului NPY ce pot determina reacĠii adaptative deficitare la stres
ale sistemului cardiovascular úi chiar hipertensiune arterială.
AngajaĠii militari sunt predispuúi la reacĠii adaptative cardiovasculare
disfuncĠionale la stres, mai mult decât populaĠia generală úi, mai mult, la cei care
prezintă acest tip de reacĠii, „efectul de halat alb” se asociază cu un profil de
personalitate dominant, tipul N, urmat îndeaproape de tipurile A úi C. CorelaĠii
semnificative statistic s-au evidenĠiat între nivelul stresului ocupaĠional úi tipologia
N, úi între tipologia N úi parametrul tensiune arterială sistolică.
Heilig úi Thorsel au propus ca soluĠie pentru o adaptare comportamentală
de succes la stres, reglarea pozitivă a expresiei NPY, iar mai târziu s-a demonstrat că
activarea sistemelor NPY reduce tonusul cardiovascular úi supresează
comportamentul anxios.
Adaptogenii, o nouă clasă de reglatori metabolici care augmentează
capacitatea de adaptare a organismului la stresori interni úi externi, úi protejează
organismul de efectele nocive ale acestora prin stimularea rezistenĠei nespecifice.
Aceútia s-au demonstrat recent a fi stimulatori ai expresiei úi eliberării NPY din
celulele neurogliale. Studiul lui Panossian úi colaboratorii a utilizat ADAPT 232, o
combinaĠie de extracte de Eleutheroccocus senticosus (rădăcină), Schizandra
chinensis (fructe) úi Rhodiola Rosea (rădăcină) úi a demonstrat că îmbunătăĠirea
capacităĠii de adaptare úi toleranĠă la stres obĠinută prin această formulă se datorează
stimulării expresiei úi eliberării NPY în circulaĠia sistemică ca răspuns intrinsec de
apărare.
Programele standard de prevenĠie ocupaĠională a disfuncĠiilor generate de
expunerea la stres cronic în domeniul militar se concentrează pe modificarea
obiceiurilor nocive, a stilului de viaĠă nesănătos úi promovarea unor metode de
relaxare.
Ipoteza de cercetare s-a concentrat asupra tiparului angajatului militar
expus la stresori cronici, cu tipologie cardiostresoare („efectul de halat alb”) în
perspectiva implicării acestuia în teatrele de operaĠii.
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Ce se poate întâmpla cu un astfel de angajat cu reacĠie de alarmă exagerată
cunoscută, cu disfuncĠii probabile la nivelul sistemului NPY, cu efecte minore în
viaĠa ocupaĠională de rutină, în faĠa stresorilor noi, variaĠi, de intensităĠi diferite din
teatrele de operaĠiuni? E posibil să reacĠioneze inadecvat, disproporĠionat, anxios úi
pripit în decizii, cu efect important asupra stării de sănătate úi securitate individuală,
de grup úi organizaĠională în operaĠiunea militară în care e implicat. Astfel, cele mai
bune intervenĠii preventive sunt necesare a fi efectuate înainte de implicarea unităĠii
în operaĠiuni cu stres de intensitate mare úi cu risc mare.
Cum poate fi reglată această reacĠie de alarmă exagerată? Literatura de
specialitate presupune acest lucru prin stimularea expresiei úi sintezei centrale a
NPY prin utilizarea adaptogenilor.
,,Efectul de halat alb” sau tiparul cardiostresor poate fi recunoscut uúor úi
necesită a fi tratat înainte de implicarea angajatului în operaĠiuni cu risc úi stres
important, acesta nefiind decât vârful icebergului.
Adaptogenii ar putea fi un factor important în protocoalele de prevenĠie a
stresului ocupaĠional cronic cu disfuncĠii ale sistemului NPY, pe lângă măsurile de
prevenĠie standard.
Dacă dorim excelenĠă în operaĠiunile militare, e necesar să îmbunătăĠim
performanĠa úi prin facilitarea unei adaptări eficiente úi complete la stresorii specifici
din sistemul militar.
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ASPECTE METODOLOGICE
ALE EVALUĂRII MORALULUI ùI A STĂRII DE BINE
ÎN ARMATA ROMÂNIEI
Vasile MARINEANU∗
Elena PÎRLITESCU∗∗
Rezumat: Moralul ridicat úi starea de bine sunt elemente-cheie pentru susĠinerea úi
îmbunătăĠirea performanĠelor úi a rezilienĠei militarilor. În forĠele armate române, ultimele
experienĠe în conflictele din Irak úi Afganistan i-au condus pe liderii militari către căutarea
acelor informaĠii despre cum pot să prevină scăderea moralului úi să dezvolte rezilienĠa pe
timpul operaĠiilor militare. ImportanĠa acestor aspecte úi ultimele cercetări în domeniul
psihologiei pozitive ne-au motivat să revizuim metodologia de evaluare a moralului militarilor,
utilizată până în anul 2014. SecĠia sociologie a Centrului de investigaĠii sociocomportamentale
a realizat o cercetare sociologică de evaluare a moralului unei unităĠi după executarea
misiunii în Afganistan, în 2013. Datele obĠinute în urma cercetării au fost valorificate pentru a
construi un chestionar care să evalueze factorii determinanĠi úi consecinĠele moralului în
raport cu rezilienĠa úi performanĠelor militarilor.
Noua metodologie furnizează psihologilor militari un instrument specific, eficient în
consilierea comandanĠilor, pentru a folosi coeziunea, calitatea actului de conducere úi alĠi
factori pozitivi ca o forĠă multiplicatoare, care să acĠioneze ca o primă intervenĠie în
reducerea impactului stresului operaĠional.
Abstract: The high morale and wellbeing are key elements to sustain and improve
soldier’s performance and resilience. In the Romanian Armed Forces, the latest experiences in
the conflicts of Iraq and Afghanistan directed the military leaders to search specific
information about how they can prevent low morale and develop the soldier’s resilience during
the operations. The importance of these aspects and the achievements in the field of positive
psychology have led us to revise the methodology of the survey used to assess the Romanian
troop’s morale and wellbeing until 2014. The Romanian Behavioral and Social Research
Center, MoD has used the data from a research on military units deployed to Afghanistan in
2013 in order to build a questionnaire to assess the antecedents and the consequences of
morale in relation with soldiers’ resilience and performance.
The new methodology provides the military psychologists with a specific and
valuable tool in advising commanders to use cohesion, the quality of leadership and other
positive factors as force multiplier and act as primary intervention to reduce the impact of
operational stress.
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I. INTRODUCERE
Interesul principal pentru moralul militarilor îl reprezintă relaĠia acestuia
cu performanĠa sub stres, cu răspunsul adaptativ la cerinĠele operaĠionale, cu
atitudinea pozitivă faĠă de sarcini úi reducerea riscului de a dezvolta simptome ale
tulburărilor relaĠionate cu stresul úi evenimentele traumatice1. În armata română, am
ales să evaluăm moralul din perspectiva unui concept motivaĠional pozitiv, moralul
ridicat al unui grup fiind înĠeles ca reprezentând moralul ridicat al celor mai mulĠi
membri ai grupului. Militarii, ca parte a unei unităĠi, pe lângă faptul că evaluează
propriul lor moral úi percepĠiile asupra condiĠiilor de muncă, au capacitatea de a
înĠelege experienĠele úi percepĠiile celorlalĠi, astfel încât pot aprecia procesele din
cadrul grupului úi performanĠa acestuia. Britt úi Dickinson sunt printre promotorii
cercetării bazate pe psihologia pozitivă în domeniul útiinĠei úi practicii psihologiei
militare. Într-o cercetare asupra modelului explicativ al moralului, Britt úi Dickinson
(ibid) au evidenĠiat faptul că moralul este un construct motivaĠional pozitiv relaĠionat
cu performanĠa sub stres, cu adaptarea la cerinĠele mediului operaĠional úi atitudinea
pozitivă faĠă de muncă.
În Armata României, liderii/comandanĠii lucrează în cooperare cu
psihologii pentru a evalua úi menĠine un moral bun al militarilor. Pe timpul
misiunilor din Irak úi Afganistan, până în anul 2014, evaluarea moralului avea ca
obiectiv identificarea următorilor factori determinanĠi: încrederea (în comandanĠi úi
colegi, în propriile competenĠe úi abilităĠi, în eficienĠa suportului logistic), satisfacĠia
(faĠă de condiĠiile de muncă úi relaĠiile interpersonale), nivelul angajamentului faĠă
de obiectivele unităĠii, ataúamentul faĠă de unitate úi nivelul resimĠit al stresului
operaĠional.
Obiectivul noii metodologii este de a identifica acei determinanĠi ai
moralului care sunt relevanĠi pentru creúterea performanĠelor militarilor úi care
susĠin rezilienĠa acestora, din perspectiva tuturor dimensiunilor sale (fizică, mentală,
spirituală úi socială). Versiunea adaptată a scalei de evaluare a moralului úi a stării
de bine a militarilor oferă oportunitatea de a determina nivelul influenĠei factorilor
determinanĠi ai moralului (relaĠionaĠi cu obiectivele misiunii úi suportul logistic, cu
coeziunea subunităĠilor, cu conducerea úi încrederea în sine a militarilor) asupra
sănătăĠii mentale, a rezilienĠei, a motivaĠiei militarilor úi a angajamentului cu care
aceútia se implică în executarea misiunilor. Astfel, cercetarea noastră s-a finalizat
prin construirea unui instrument cu cinci scale cu o bună consistenĠă internă úi cinci
clase standardizate care constituie etalonul pentru calificativele moralului unei
unităĠi. În acest mod, rezultatele evaluării moralului oferă un nivel al acestuia úi
posibilitatea de a înĠelege care sunt cele mai bune măsuri de consolidare a moralului,
care vor îmbunătăĠi performanĠele úi rezilienĠa militarilor. De asemenea, s-a realizat
un interviu structurat pentru comandanĠii de plutoane úi companii, care a oferit
informaĠii relevante despre nivelul disciplinei úi posibile comportamente
contraproductive, nivelul coeziunii plutoanelor úi performanĠele acestora, informaĠii
care sunt relevante pentru moralul unităĠii.

1
T. W. Britt; J.M. Dickinson, (2006), “Morale during Military Operations: A Positive Psychology Aprproach”, Military
life: The psychology of serving in peace and combat, Westport, CT: Praeger Security International.
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II. ASPECTE TEORETICE
Astăzi, conceptul de moral este înĠeles ca stare cognitivă, emoĠională úi
motivaĠională orientată spre îndeplinirea obiectivelor úi sarcinilor unui grup. Aceasta
se manifestă prin încredere, optimism, entuziasm, loialitate, precum úi sentimentul
ataúamentului faĠă de interesele sau obiectivele comune grupului. Moralul este
folosit pentru a descrie atât indivizi, cât úi grupuri, motiv pentru care studierea
acestui construct este considerată complexă úi provocatoare de către cercetătorii din
útiinĠele sociale2.
Deúi cercetători militari sau din mediul academic acceptă rolul important
al conceptului de moral, este dificil de ajuns la un acord în ceea ce priveúte definirea
acestuia. În Doctrina de apărare a armatei britanice3, definiĠia este următoarea:
,,moralul este o stare mentală derivată din conducerea politică úi militară eficientă,
sentimentul scopurilor úi valorilor comune sau împărtăúite, percepĠia asupra propriei
valori úi a coeziunii grupului”. Această definiĠie introduce legătura dintre moral úi
alte concepte, cum ar fi starea de bine, coeziunea, conducerea. În armata olandeză,
este considerată foarte eficientă strategia de promovare a stării de bine a indivizilor
úi a grupurilor, prin centrarea pe resursele existente la nivelul unităĠii/organizaĠiei
(ca puncte tari sau percepute ca lipsă a suportului) úi prin investirea în calitatea
conducerii. CondiĠiile bune de muncă (resursele organizaĠionale – ,,job resources”)
sunt mai puternic relaĠionate cu moralul decât cu distresul psihologic, în timp ce
experienĠele negative sau condiĠiile proaste sunt mai puternic relaĠionate cu
distresul4. Primul proces conduce către o funcĠionare eficientă, resursele
organizaĠionale amplificând angajamentul în muncă, în special atunci când cerinĠele
sunt crescute (ca în operaĠiile militare). Acest fapt ne dirijează direcĠiile de cercetare
către identificarea acelor factori relaĠionaĠi cu munca (misiunea), a factorilor
individuali úi sociali care pot contribui la creúterea motivaĠiei pentru îndeplinirea
obiectivelor misiunii. De asemenea, există dovezi empirice care arată că, atunci când
solicitările sunt ridicate, militarii care sunt motivaĠi, ataúaĠi de ceea ce fac în munca
lor, au relatat un nivel mai redus al stresului resimĠit, decât cei care sunt mai puĠin
implicaĠi în sarcină5.
Rezultatele evaluărilor moralului pe timpul misiunilor în teatrele de
operaĠii demonstrează faptul că efectele moralului asupra rezistenĠei la stres trebuie
studiate, întrucât un moral ridicat poate coexista cu problemele induse de reacĠiile la
stresul operaĠional6. De aceea, este considerat relevant să identificăm simptome ale
reacĠiilor severe la stresul operaĠional úi cauzele acestora, pentru a diminua sau Ġine
sub control factorii stresori. Măsurarea moralului úi a nivelului de stres poate
demonstra militarilor interesul organizaĠiei pentru starea lor de bine, prin întrebările

2

C. Peterson, N. Park, P. J. Sweeney (2008), “Group Well-Being: Morale from a Positive Psychology Perspective”, Applied
Psychology: an international review, p.3.
3
UK Defense Doctrine (5th edition), (2014), Joint Doctrine Publication 0-01, www.gov.uk>uploads>file.
4
F. van Boxmeer, C. Verwijs, M. Euwema, S. Dalenberg (2008), “Assessing morale and psychological distress during modern
military operations”, Netherlands’ Defense Services Center Behavioral Sciences, Military Psychology.
5
T.W. Britt, P.D. Bliese (2003), „Testing the stress-buffering effects of self engagement among soldiers on a military
operations”, abstract, www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12693517.
6
Peterson et al., op.cit.
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directe despre ceea ce fac, cum se descurcă, cum îúi gestionează reacĠiile la stres.
Într-un studiu longitudinal, realizat pe 1685 de militari americani aflaĠi într-o
misiune de menĠinere a păcii în Kosovo, a fost demonstrat faptul că moralul a fost
cel mai bine evaluat prin nivelul angajamentului faĠă de îndeplinirea misiunilor úi
scopul acesteia, prin încrederea în eficienĠa unităĠii úi în conducere, în timp ce
tulburările relaĠionate cu stresul sunt cel mai bine explicate prin acĠiunea stresorilor
specifici misiunii úi a evenimentelor traumatice7.
În acelaúi timp, evaluarea úi intervenĠia pentru consolidarea unui moral
ridicat sunt importante pentru a preveni reacĠiile severe la stresul operaĠional úi
apariĠia simptomelor tulburării de stres post-traumatic în urma evenimentelor
traumatice de luptă. Într-un alt studiu longitudinal, cu militari americani care au
participat la misiuni în Irak, moralul a fost analizat ca moderator al relaĠiei între
participarea la acĠiuni de luptă úi manifestările specifice tulburării de stres
posttraumatic8. Militarii au fost evaluaĠi la 4 úi la 10 luni după misiune. Întâi au fost
evaluate expunerea la acĠiunile de luptă (cât de expuúi au fost úi măsura în care au
resimĠit stresul), moralul úi manifestările specifice tulburării de stres posttraumatic
úi, după 10 luni, existenĠa simptomelor tulburării de stres posttraumatic. Rezultatele
acestei cercetări au dovedit faptul că relaĠia între expunerea la acĠiunile de luptă úi
simptomele tulburării de stres posttraumatic au fost moderate de moralul ridicat al
militarilor. În concluzie, moralul poate atenua sau apăra militarii de consecinĠele
negative ale stresorilor specifici acĠiunilor de luptă.
Moralul este un fenomen individual care se manifestă în contextul unei
unităĠi úi se modifică în funcĠie de schimbările mediului operaĠional, acesta fiind
motivul pentru care trebuie evaluat la nivel individual, având ca punct de referinĠă,
misiunea specifică. Cu o măsurare a moralului la nivelul individului úi al unităĠii, am
putea înĠelege ce anume contribuie la funcĠionarea pozitivă a individului úi a unităĠii
ca întreg. Evaluarea moralului la nivel individual, prin intermediul chestionarului
auto-administrat, este necesară întrucât nu toate aspectele psihologice pot fi
observate de către ceilalĠi. Mai mult decât atât, factorii dispoziĠionali, unicitatea
relaĠiilor interpersonale úi stresorii specifici vieĠii sociale úi de familie, influenĠează
moralul indivizilor.
III. OBIECTIVE
Având ca reper teoretic moralul, ca úi construct motivaĠional pozitiv, úi
luând în considerare ultimele cercetări empirice, am identificat pentru cercetarea
noastră următoarele obiective teoretice úi practice:
Obiective teoretice:
• să testăm modelul teoretic al lui Britt úi Dickinson, astfel încât să
verificăm relevanĠa informaĠiilor obĠinute pentru creúterea rezilienĠei úi a
performanĠelor militarilor;
7

T. W. Britt, J. M. Dickinson, D. Moore, C. A. Castro, A. B. Adler (2007), “Correlates and consequences of morale versus
depression under stressful conditions”, Journal of Occupational Health Psychology.
8
T. W. Britt, A. B. Adler, P. D. Bliese, D. Moore (2013), Morale as a Moderator of the Combat Exposure-PTSD Symptom
Relationship. J. Traum. Stress, 26: 94–101. doi: 10.1002/jts.21775.
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• să evaluăm consistenĠa internă úi corelaĠiile inter-scale, pentru
instrumentul de cercetare elaborat pe baza modelului teoretic al moralului;
• să elaborăm un etalon al moralului la nivelul unităĠii, cu cinci clase
standardizate: moral foarte scăzut, moral scăzut, moral mediu, moral bun úi moral
foarte bun.
Obiective practice:
• să evaluăm factorii specifici unităĠii, individului, conducerii úi
aspectele relaĠionate cu misiunea, care pot oferi cele mai bune soluĠii pentru
comandanĠi, în scopul îmbunătăĠirii moralului personalului, a performanĠelor
acestora úi pentru a susĠine rezilienĠa;
• să evaluăm relaĠia dintre starea de bine psihologic, rezilienĠă úi nivelul
motivaĠiei, al optimismului úi al performanĠei individuale percepute, ca úi consecinĠe
ale moralului.
IV. METODE
1. ParticipanĠi úi proceduri
Chestionarul a fost administrat unui detaúament de tip batalion, care a
executat misiuni în Afganistan, ca parte a ISAF, în anul 2013. PopulaĠia de 329 de
militari a fost reprezentativă pentru unităĠile participante la acest tip de misiune. De
asemenea, această unitate de infanterie mecanizată este una dintre cele mai
experimentate unităĠi în astfel de operaĠii militare, având în vedere că majoritatea
personalului (70%) a executat cel puĠin o misiune în Irak sau Afganistan.
Datele au fost culese de la personalul militar participant, cu grade de la
soldat úi gradat profesionist (64.5%), la subofiĠeri úi ofiĠeri cu funcĠii mai mari de
comandant de grupă (35.5%). Vârsta medie a fost de 32 de ani, iar personalul a fost
predominant de sex masculin (302 bărbaĠi úi 27 de femei).
2. ConstrucĠia chestionarului
Elementele specifice relaĠionate cu misiunea, resursele individuale úi
organizaĠionale, cu conducerea la diferite niveluri ierarhice, úi consecinĠele
psihologice ale moralului asupra performanĠei militarilor au fost evaluate prin
intermediul unui chestionar administrat întregului efectiv al batalionului úi al unui
interviu structurat cu comandanĠii de plutoane úi de companii.
Folosind modelul teoretic al moralului, am grupat factorii determinanĠi ai
moralului în patru dimensiuni: misiunea (satisfacĠia faĠă de suportul logistic,
condiĠiile de muncă, calitatea informaĠiilor primite despre misiune úi teatrul de
operaĠii, încrederea în tehnica de luptă, în armament úi în echipament); unitatea
(ataúamentul faĠă de unitate, coeziunea subunităĠii, încrederea în performanĠele
grupului din care fac parte); individul (încrederea în sine, satisfacĠia profesională,
suportul social) úi conducerea (încrederea în competenĠa profesională a
comandanĠilor, relaĠiile cu aceútia, gradul de atenĠie úi sprijin acordat de către aceútia
úi credibilitatea lor ca sursă de informaĠii). Pentru a măsura validitatea scalelor, am
adăugat un item care măsoară direct moralul ,,Moralul unităĠii mele este bun”.
Efectele sau consecinĠele moralului, au fost evaluate direct, prin
autoapreciere folosind o scală cu patru factori: rezilienĠa, motivaĠia muncii,
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înĠelegerea scopului misiunii úi performanĠa sub stres. De asemenea, pentru a valida
chestionarul, comandanĠii de plutoane úi companii au fost întrebaĠi într-un interviu
despre coeziunea subunităĠilor, nivelul motivaĠiei militarilor úi performanĠa
grupurilor, nivelul de disciplină úi comportamentele contraproductive, evenimentele
traumatice úi modul în care au controlat reacĠiile militarilor din subordine la stresul
operaĠional. PerformanĠele ridicate sub acĠiunea stresului sunt probabil cel mai
dezirabil rezultat al funcĠionării psihologice a militarilor ca grup. PercepĠiile faĠă de
încrederea în performanĠa individuală úi a grupului, sentimentul de securitate generat
de apartenenĠa la grup, pe timpul luptei, încrederea în profesionalismul colegilor
reprezintă o măsurare validă úi relevantă pentru moralul unei unităĠi, în contextul
unei misiuni în teatrul de operaĠii.
Pentru evaluarea itemilor chestionarului úi ai interviului, am folosit o scală
Likert cu cinci trepte, de la ,,total dezacord”, la ,,total acord”. Exemple de itemi
pentru factorii de influenĠă asupra moralului úi consecinĠele acestuia sunt prezentate
în tabelele nr. 1 úi nr. 2.
Tabelul nr. 1 – Exemple de itemi pentru scala ,,Individul”
Itemi
Sunt capabil să execut foarte bine atribuĠiile funcĠiei mele.
Sunt mulĠumit úi mândru de ceea ce fac, mă implic cu entuziasm în munca mea.
Am încredere în abilităĠile úi cunoútinĠele mele profesionale.
Sunt un bun militar.
În situaĠii de criză/urgenĠă sunt capabil să mă descurc úi să-mi îndeplinesc bine
sarcinile.
Colegii din plutonul/structura în care lucrez sunt mulĠumiĠi de performanĠele
mele.
Familia úi prietenii mei sunt mândri de mine úi întotdeauna m-au susĠinut/mă vor
susĠine pe timpul misiunii.
Tabelul nr. 2 – Exemple de itemi pentru scala ,,ConsecinĠe”
Itemi
Joc un rol important în funcĠionarea eficientă a companiei/unităĠii mele.
ÎnĠeleg foarte bine scopul misiunii unităĠii.
Activitatea mea profesională este importantă pentru ceilalĠi colegi.
Întotdeauna, mă străduiesc să-mi execut sarcinile, chiar dacă lucrurile nu merg
bine.
La sfârúitul zilei de lucru, mă simt golit de energie.
V. REZULTATE
IniĠial, am realizat un chestionar cu 65 de itemi, însă, după analiza
componentelor principale úi având în vedere coeficienĠii Spearman cu valoare mică
(la p0.01), am eliminat itemii cu varianĠă scăzută în cadrul factorilor, rezultând un
chestionar cu 48 de itemi.
Modelul a fost testat prin analiza factorială cu rotaĠie VARIMAX, matricea
componentelor evidenĠiind cinci factori, cu 8 la 12 itemi pentru fiecare dimensiune
determinantă a moralului, úi cu 5 itemi pentru consecinĠele acestuia. Fiecare factor a
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avut o consistenĠă internă bună úi corelaĠiile între variabile au fost semnificative. Scala
corespunzătoare consecinĠelor moralului, după analiza corelaĠiilor inter-item a fost
divizată în două subscale cu o consistenĠă internă bună: consecinĠele psihologice ale
moralului (optimism, motivaĠie úi rezilienĠă) úi consecinĠele relaĠionate cu performanĠa
(angajamentul faĠă de muncă úi percepĠia asupra propriei performanĠe).
Tabelul următor prezintă mediile, varianĠele, abaterile standard úi
coeficienĠii de consistenĠă internă pentru fiecare scală.
Tabelul nr. 3 – Statistici ale scalelor (N = 329)
Scala „Misiunea”
Media
Abaterea Număr
Media
Media
VarianĠa
Alpha
corelaĠiilor
standard de itemi
itemilor
inter-item
39.53
53.169
7.292
11
0.899
0.548
3.594
Scala “Unitatea”
47.20
44.764
6.691
12
0.931
0.582
3.934
Scala “Individul”
51.85
32.3
5.677
12
0.911
0.550
4.321
Scala “Conducerea”
27.04
56.7
7.536
8
0.948
0.694
3.380
Scala “ConsecinĠe psihologice úi asupra performanĠelor”
20.80
42.65
5.692
5
0.814
0.527
4.160
Analiza corelaĠiilor dintre scale a evidenĠiat corelaĠiile pozitive úi cu
coeficienĠi mai mari decât 0.555 la p 0.01.
Scorul moralului fiecărui individ a fost calculat ca medie a evaluărilor
fiecărui item, iar scorul moralului unităĠii este media scorurilor moralului indivizilor.
Histograma scorurilor individuale a evidenĠiat faptul că mediile sunt distribuite pe o
curbă normală, rezultatele mediei (3.87) úi ale medianei (3.89) fiind aproape similare,
iar coeficientul Skewness fiind negativ úi foarte aproape de 0.
N – Valid = 329
Missing = 0
Mean = 3.8770
Median = 3.8958
Mode = 3.94
Std. Deviation =
0.5308
Skewness = -.168
Minimum = 1.85
Maximum = 5.00

Grafic - DistribuĠia scorurilor moralului úi alte statistici
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După calcularea percentilelor, în funcĠie de distribuĠia frecvenĠelor mediilor,
am obĠinut cinci clase standardizate care corespund descrierii moralului.
Clasele sunt prezentate în tabelul următor.
Tabelul nr. 4 – Clase standardizate
Clase
Scoruri

Moral
foarte
scăzut

Moral
scăzut

Moral
mediu

Moral bun

Moral
foarte bun

1.85 – 3.43
Q1
3.44 – 3.77
Q2
3.78 – 3.97
Q3
3.98 – 4.29
Q4
4.30 – 5.00
Q5
După administrarea chestionarului, rezultatele au fost analizate în
comparaĠie cu datele obĠinute după intervievarea comandanĠilor de plutoane úi
companii. În acest sens, 30 de ofiĠeri au fost întrebaĠi despre nivelul motivaĠiei,
pregătirea úi performanĠele subordonaĠilor lor.
Cele mai multe răspunsuri la interviuri au evidenĠiat îndeplinirea
misiunilor cu rezultate bune, o atitudine pozitivă faĠă de sarcini, relaĠii foarte bune
cu colegii, disponibilitatea de a se sprijini pe timpul misiunii unii pe ceilalĠi úi
mecanismele eficiente de coping în procesele de control al stresului operaĠional. Prin
urmare, informaĠiile obĠinute în timpul interviurilor confirmă semnificaĠia scorurilor
înregistrate la scala ,,Individul” úi scala ,,ConsecinĠe”, care corespund claselor care
descriu moralul bun úi foarte bun (media itemilor 4.16 úi, respectiv 4.32).
Obiectivele practice ale cercetării noastre au fost îndeplinite úi rezultatele
analizelor de corelaĠie au fost semnificative pentru relaĠiile dintre variabile. Deoarece
itemul de control „Moralul unităĠii mele este bun” corelează semnificativ (ȡ=.186 la p
0.01) cu nivelul resimĠit al stresului, putem afirma că moralul unităĠii funcĠionează ca
un mediator pentru menĠinerea unei rezilienĠe bune a militarilor care acĠionează în
condiĠiile unui stres operaĠional destul de ridicat.
RezilienĠa fizică úi mentală apreciată direct prin autoevaluare (nivelul de
energie la sfârúitul unei zile de misiune), este semnificativ corelată cu nivelul de
motivaĠie pentru muncă (angajamentul faĠă de sarcini) în condiĠii de stres ridicat
(ȡ=.178 la p 0.01), dar nu corelează semnificativ cu satisfacĠia faĠă de performanĠa
proprie (ȡ=.005 la p 0.01) úi optimismul ca úi consecinĠă psihologică a moralului
(ȡ=.090 la p 0.01). Prin urmare, itemul referitor la rezilienĠă poate fi relevant atunci
când îl evaluăm úi analizăm separat, úi nu ca úi consecinĠă psihologică a moralului.
CorelaĠiile între itemi indică o relaĠie puternică între consecinĠele
moralului asupra performanĠei individuale úi itemii specifici pentru resursele
specifice unităĠii úi cele personale. Astfel, au fost identificate corelaĠii semnificative
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între itemul specific pentru angajarea în sarcină în condiĠii de stres ridicat úi moralul
perceput al unităĠii (ȡ=.368 la p 0.01), climatul bun de muncă (ȡ=.318 la p 0.01),
încrederea în propria pregătire (ȡ=.577 la p 0.01) úi înĠelegerea scopului misiunii
(ȡ=.548 la p 0.01). Analizând corelaĠiile între diferiĠi factori determinanĠi ai
moralului úi rezilienĠă, datele arată că cele mai importante resurse pentru susĠinerea
rezilienĠei militarilor sunt cele specifice unităĠii (ȡ=.622 la p 0.01) úi individului
(ȡ=.580 la p 0.01) úi mai puĠin cele relaĠionate cu conducerea (ȡ=.148 la p 0.01) úi
misiunea (ȡ=.180 la p 0.01).
VI. CONCLUZII
Această lucrare descrie elaborarea unui instrument standardizat pentru
evaluarea moralului úi a rezilienĠei militarilor, prin autoaprecierea factorilor de
influenĠă. Instrumentul poate furniza date pentru consilierea comandanĠilor în
vederea creúterii eficienĠei funcĠionării unităĠilor pe care le comandă.
Rezultatele evaluării moralului pot fi analizate prin raportarea scorului
final la cele cinci clase standardizate úi prin analizarea indicatorilor cu valori critice
(extreme), pentru fiecare factor determinant sau consecinĠă a moralului. În acest fel,
putem evidenĠia performanĠa comandanĠilor, coeziunea companiilor úi a plutoanelor,
nivelul motivaĠiei pentru îndeplinirea misiunilor, încrederea în pregătire, în
profesionalismul colegilor, în suportul logistic, al familiei úi al societăĠii civile.
Pentru validarea acestui instrument nou, a fost adăugat un item prin care se
apreciază direct moralul, iar rezultatele au evidenĠiat coeficienĠi de corelaĠie pozitivi
semnificativi între acesta úi cele cinci scale ale moralului.
Această nouă modalitate de evaluare este fundamentată pe înĠelegerea
moralului ca úi construct psihologic pozitiv. Posibilitatea de a folosi clase
standardizate în evaluarea nivelului moralului, a factorilor care îl influenĠează úi a
consecinĠelor acestuia atât psihologice, cât úi asupra performanĠelor militarilor, poate
fi importantă pentru psihologii úi sociologii care lucrează în acest domeniu.
Noul instrument de evaluare oferă date mult mai relevante despre factorii
determinanĠi ai moralului úi, în acelaúi timp, despre consecinĠele acestuia. MotivaĠia
pentru îndeplinirea misiunilor úi rezilienĠa, care sunt direct influenĠate de moral, sunt
foarte importante pentru comandanĠi, pentru a menĠine funcĠionarea pozitivă a militarilor
úi eficienĠa unităĠii. De asemenea, există dovezi empirice că suportul social influenĠează
nevoile de bază pentru interacĠiune úi relaĠii interpersonale, pentru dezvoltarea unor
competenĠe profesionale úi, în acest mod, coeziunea poate contribui la creúterea moralului
pe timpul dislocării, prin dezvoltarea unei reĠele care susĠine rezilienĠa la nivel social,
mental úi spiritual. Coeziunea socială contribuie la dezvoltarea proceselor motivaĠionale
care conduc la angajamentul crescut faĠă de îndeplinirea misiunilor9, la funcĠionarea
eficientă úi productivă. Mai mult, un studiu realizat de către Britt úi alĠi cercetători (2007),
a relevat faptul că apartenenĠa la un grup foarte coeziv furnizează militarilor optimism,
încredere úi obiective sau scopuri comune cu ceilalĠi membri ai grupului. Rezultatele
cercetării noastre au dovedit, de asemenea, relaĠia dintre consecinĠele psihologice ale

9
A.B. Bakker, J.J. Hakanen, E. Demerouti, D. Xanthopoulou (2007), “Job Resources Boost Work Engagement,
Particularly When Job Demands Are High”, Journal of Educational Psychology, 99 (2).
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moralului, coeziune úi încrederea în sine. Prin măsurarea directă a rezilienĠei úi a
motivaĠiei pentru a îndeplini misiunile sub acĠiunea stresului, pot fi detectate simptome
ale reacĠiilor la stres, astfel încât intervenĠia să fie făcută din fazele incipiente, pentru a
evita reacĠiile severe la stresul operaĠional sau manifestările specifice unor tulburări
relaĠionate cu stresul. Înainte de dislocarea în teatrul de operaĠii, intervenĠia poate
însemna adoptarea unor măsuri care pot optimiza factorii determinanĠi ai moralului care
sunt specifici mediului organizaĠional, complementar realizării screeningului psihologic,
destinat prevenirii apariĠiei unor probleme de sănătate mentală pe timpul misiunii.
Deoarece, în acest studiu, nivelul energiei (sau rezilienĠa fizică) s-a dovedit a fi
moderat relaĠionat cu nivelul angajamentului úi al moralului perceput al unităĠii,
neexistând corelaĠii semnificative cu alĠi factori cu influenĠă asupra moralului, măsurarea
acestui aspect poate fi interesantă pentru cercetări ulterioare.
În concluzie, cu acest instrument de evaluare revizuit psihologii militari îúi pot
consilia comandanĠii, astfel încât aceútia să folosească eficient resursele specifice unităĠii,
indivizilor úi ale unei conduceri de calitate pentru a îmbunătăĠi moralul úi a preveni
impactul negativ al factorilor de stres operaĠional asupra eficienĠei unităĠii în misiunile din
teatrele de operaĠii. Astfel, impactul stresului operaĠional, la fel ca úi costurile financiare,
psihologice úi sociale ale unor intervenĠii de specialitate pot fi reduse.
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CARACTERISTICILE PROGRAMULUI
DE INTERVENğIE PSIHOLOGICĂ SPECIALIZATĂ
PRIVIND PREVENğIA SUICIDULUI
Vasile MARINEANU∗
Adrian PRISĂCARU∗∗
Leonard VOLOùIN∗∗∗
Maria ROMAN∗∗∗∗
„Suicidul rămâne dubla imposibilitate de a trăi úi a muri“
Emil Cioran
Rezumat: Tăinuită sau, din contră, preamărită, privită cu dispreĠ sau dezaprobare
ori, dimpotrivă, cu admiraĠie, socotită dezirabilă sau, la polul opus, excomunicată, sinuciderea
reprezintă un dat social cu care toate comunităĠile lumii, fără excepĠie, au avut de-a face întrun fel sau altul, de-a lungul mileniilor.
Atunci când se constată însă, faptul că, anual, omenirea pierde aproximativ un
milion de persoane doar din acest motiv, în condiĠiile în care numărul celor care au încercat,
fără succes, este de douăzeci de ori mai mare, atunci când statisticile relevă faptul că la
fiecare trei secunde se produce o tentativă de suicid undeva în lume úi că, la fiecare 40 de
secunde, o astfel de încercare úi reuúeúte, invariabil, atenĠia celor îndreptăĠiĠi să observe, să
constate úi să proiecteze strategii care să împiedice împlinirea acestora, va fi îndreptată cu
toată seriozitatea asupra fenomenului respectiv.
Abstract: Blamed or prized, disapproved or admired, considered as desirable or the
opposite, being excommunicated- suicide represents a social product which, without exception,
all of the world's communities confronted themselves along centuries.
However, as it is found the humanity loses annually about one million individuals as
a result of suicidal acts and the number of the failed attempts is twenty times higher as
statistics reveal that at each three seconds there's a suicidal tentative somewhere in the world
which turns in an unfortunate success at each forty seconds, invariably the attention of those
entitled to observe, detect and prevent its realization will be very seriously directed towards
the phenomenon.

I. ISTORICUL SUICIDULUI
Sinuciderea a constituit dintotdeauna un moment cu semnificaĠie diferită,
dar úi o preocupare aparte, atât pentru filosofi, medici, sociologi, psihologi etc., cât
úi pentru reprezentanĠii diverselor religii sau chiar pentru oamenii obiúnuiĠi. Unii au
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acceptat-o ca pe o formă a eliberării omului de povara vieĠii sau a manifestării
libertăĠii spiritului, iar alĠii au condamnat úi au blamat persoana care recurge la un
asemenea act extrem. Legând sinuciderea de absurdul lumii în care trăim, Albert
Camus spunea în „Mitul lui Sisif”: „Omul care este capabil să privească în faĠă
absurditatea existenĠei umane, care vede dispărând semnificaĠia vieĠii, încă se
confruntă cu problema sinuciderii. Singura problemă filosofică într-adevăr serioasă
este sinuciderea1“.
În antichitatea greco-romană, toate curentele de gândire au recunoscut
valoarea supremă a individului, ca având libertatea úi puterea de a hotărî singur
asupra propriei vieĠi sau a morĠii. În viziunea antică, viaĠa nu merita să fie păstrată,
decât dacă era conformă cu raĠiunea, cu demnitatea umană úi dacă aducea mai multe
satisfacĠii decât nenorociri. Altfel, păstrarea ei era considerată o nebunie de către
filosofii greci ai timpului. Datele istorice nu specifică nici o interdicĠie legală a
sinuciderii. Analiza discursului lui Seneca din Scrisoarea către Lucilius, reliefează
legătura evidentă dintre sinucidere úi vârsta persoanei. Autorul spunea că, în
perioada tinereĠii, atâta vreme cât corpul úi mintea sunt în cea mai bună formă,
permiĠând o viaĠă demnă, sinuciderea nu este justificată. În schimb, a trăi în
decrepitudine, cu suferinĠele provocate de o bătrâneĠe înaintată, a nu te elibera de
aceasta, este o adevărată prostie.2 Dreptul roman din epoca imperială lasă fiecăruia
libertatea de a-úi alege moartea.
Evul Mediu se remarcă printr-o absenĠă aproape totală a sinuciderilor
ilustre, în contrast cu antichitatea. În peste o mie de ani, nici o sinucidere celebră.
Însă modul de viaĠă al aristocraĠiei războinice presupunea conduite de substituĠie,
forme de sinucidere indirecte, cum ar fi turnirurile, asimilate sinuciderilor ludice. În
misterele úi miracolele jucate de trupele ambulante, care puneau în scenă morala
Bisericii, se condamnă categoric sinuciderea. În Minunile Fecioarei Maria,
sinuciderea este prezentată ca rezultat al disperării inspirate de diavol.
Comportamentul real úi literatura medievală sunt în deplină concordanĠă atunci când
sunt diferenĠiate sinuciderea „nobilă” de cea „nedemnă”. Personalitatea úi motivaĠia
sinucigaúului contează mai mult decât actul în sine. ğăranul, care se sinucide pentru
a scăpa de mizerie, este considerat un laú al cărui trup trebuie să fie supus supliciului
úi al cărui suflet va ajunge în iad. Cavalerul viteaz, plin de calităĠi, care preferă să
moară în bătălie decât să se predea, este considerat erou úi i se datorează onoruri
civile úi religioase. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în Anglia,
tribunalele hotărăsc să se facă o distincĠie între cazurile de sinucidere „non compos
mentis” (cel care se sinucidea suferea de o maladie mentală) úi „cele felo” (trădător
al propriei persoane), numai bunurile acestuia din urmă fiind confiscate. Explicând
sinuciderea numai prin acĠiunea diavolului úi prin nebunie, în Evul Mediu s-a făcut
din aceasta un act cu totul iraĠional. Sinuciderea, îndelung gândită úi explicată prin
simplul motiv al dezgustului faĠă de viaĠă, nu era decât o categorie a nebuniei ori a
melancoliei.

1
2

Camus, A., Mitul lui Sisif, 2001
Seneca, Epistole către Lucilius, 2008
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Renaúterea prezintă un tablou aparte în ceea ce priveúte sinuciderea. Deúi
esenĠa filonului renascentist era omul, personalităĠile timpului vorbesc clar despre o
creútere a numărului de sinucideri. Aceasta este perioada când apar primele statistici
în ceea ce priveúte sinuciderea.
Atât pentru catolici, cât úi pentru luterani, calviniúti, anglicani, sinuciderea
era considerată un act diavolesc, intrând, de aceea, în arsenalul luptelor religioase.
Specific Renaúterii în legătură cu fenomenul sinuciderii este faptul că se descoperă
complexitatea acestuia, importanĠa cunoaúterii unor indicatori specifici conduitei
umane úi implicaĠiile de natură socială, familială úi culturală. Sinuciderea este în
continuare respinsă dar încep să se pună întrebări, să se facă analize úi să se
cunoască implicaĠiile úi urmările cu caracter ireversibil.
În Epoca modernă sporeúte categoria sinucigaúilor nevoiaúi,
comportamentul lor fiind asociat crizelor alimentare, a iernilor grele, a bolilor úi a
războaielor care bântuie Europa. Filosofii iluminiúti se interesează cu toĠii de
fenomenul sinuciderii, unii îl condamnă fără să ezite, alĠii proclamă totala libertate a
omului de a dispune de propria-i viaĠă, iar alĠii sunt mai nuanĠaĠi, acceptându-l sau
respingându-l în funcĠie de context. Pentru Voltaire, suicidul provoacă curiozitatea,
úi vorbeúte mult despre acest fenomen, se documentează, caută motivele care îi
împing pe unii oameni să-úi pună capăt zilelor, el însuúi fiind foarte ataúat de viaĠă.
Secolul al XIX-lea aduce o schimbare în dezbaterile privind sinuciderea,
începându-se din ce în ce mai mult să se discute cauzele fenomenului, fie ele sociale,
psihologice sau de altă natură. Problema responsabilităĠii persoanei devine
secundară, aceasta fiind percepută ca manipulată de către unii factori sociali sau
psihologici, factori pe care nu-i poate controla.
În căutarea adevărului despre sinucidere, ca úi despre alte fenomene,
spiritul uman a trecut de-a lungul istoriei de la certitudine la îndoială, îndoială care
devine la rândul ei generatoare de noi certitudini úi de iluzii. Problema libertăĠii
fiecărei persoane asupra propriei vieĠi este pusă úi repusă în discuĠie sub efectul unor
crize profunde. În evoluĠia societăĠii, dezbaterile privind sinuciderea trec de la
propunerea scoaterii acesteia de sub incidenĠa legii úi recunoaúterea unor morĠi
voluntare, ca fiind sub semnul măreĠiei úi al demnităĠii (apanajul filosofilor), la
insistenĠa pedepsirii acestui act care, în viziunea oamenilor legii, minau conútiinĠa
colectivă. În final, s-a obĠinut scoaterea de sub incidenĠa legii a sinuciderii, dar a
rămas mentalitatea colectivă cu tăcerea ei reprobatoare.3
În FranĠa, spre exemplu, între anii 1789 úi 1790 au apărut cinci tratate care
cereau scoaterea de sub incidenĠa penală a sinuciderii, iar în a doua jumătate a
secolului al XX-lea (1961) sinuciderea nu mai este considerată o crimă.
II. CARACTERISTICI GENERALE ùI ETIOLOGIA SUICIDULUI
Din literatura de specialitate, dar mai ales din practica úi cazuistica analizată,
se poate aprecia că, în cauzalitatea suicidului, pot fi identificaĠi mai mulĠi factori
etiologici, astfel: declanúatori, determinanĠi, favorizanĠi, predispozanĠi úi de menĠinere4.
3

Institutul NaĠional de Criminologie, 2005, Abordare psihosocială a sinuciderii ca formă particulară a violenĠei, analiză
documentară.
David D., Tratat de psihoterapii cognitive si comportamentale, 2006
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Unul dintre factorii declanúatori cei mai importanĠi în psihopatologie se referă la
discrepanĠa cognitivă dintre motivaĠia pacientului úi evenimentele activatoare. Factorul
predispozant cel mai important este felul în care gândeúte o persoană suicidară úi care
în majoritatea cazurilor este rezultatul anumitor distorsiuni cognitive. Sinucigaúul
este de cele mai multe o persoană care prezintă rigiditate cognitivă (gândire rigidă de
tipul „ori albă ori neagră”), este lipsit de permeabilitate, modalităĠile de coping (de
adaptare úi/sau defensive) nu sunt de tip activ, gândirea nu este diferenĠiată úi nu este
divergentă.5
Ca urmare a acestui tip de gândire, discrepanĠele dintre aúteptări (ceea ce
dorim să se întâmple) úi expectanĠe (ceea ce ne aúteptăm să se întâmple) sunt
principalul factor care conduce la suicid. Aici intervine gândirea absolutistă care
„împinge” persoana deseori către acte necugetate, iar atunci când este introdusă în
raĠionament formula trebuie cu necesitate să..., nu mai este loc de alternative.
MulĠi oameni îúi formulează obiectivele, scopurile, aspiraĠiile, dorinĠele,
într-o manieră rigidă úi absolutistă, iar discrepanĠa dintre ce îúi doresc úi realitatea
curentă nu întârzie să apară.
În spatele oricărei naraĠiuni a unui subiect suicidar se ascund cele cinci
trăiri afective care susĠin ideaĠia suicidară, cărora le corespund unele gânduri
automate negative, rigide, astfel:
Sentimente
Culpabilitate
Singurătate
Lipsa de speranĠă
Lipsa de ajutor
Lipsa de valoare

Gânduri automate
„Aú dori să fiu mort”
„Nu-i pasă nimănui”
„Sunt un învins”
„Nu pot face nimic”
„CeilalĠi vor fi mai fericiĠi fără mine”

Totodată, luăm în considerare că, în producerea suicidului pot apărea o serie
de cauze, motive úi caracteristici individuale de natură diferită, astfel:
a) psihică, din care amintim depresia, stresul cronic úi posttraumatic,
confuzia, imaturitatea afectivă, nivelul mental redus úi incapacitatea de a depăúi
unele situaĠii de viaĠă, comportamentul bizar, debutul unor psihoze, tulburările de
dispoziĠie afectivă sau, în anumite situaĠii, oboseala cronică, care nu prezintă
întotdeauna manifestări/simptome specifice úi la intensităĠi alarmante;
b) socială, din care amintim eúecurile profesionale, sociale úi sentimentale,
nesiguranĠa financiară, jocurile de noroc, instabilitatea financiară sau acumularea
unor datorii peste posibilităĠile reale ale persoanei, nevalorizarea personală în familie
sau la locul de muncă;
c) familială, din care amintim disoluĠia familială, situaĠiile de boală severă
a unor membrii din familie, singurătatea úi lipsa suportului afectiv, social, familial úi
relaĠional din partea familiei, schimbarea repetată a partenerului sau necunoaúterea
profundă a acestuia, incapacitatea de a găsi un partener de viaĠă stabil etc.;
d) multiplă, de obicei un complex de factori/cauze contribuie la comiterea
actului suicidar sau a tentativei de suicid, putând fi combinaĠii, în măsuri variabile,
ale celor enumerate anterior.
5

www.vrasti.org.,Ghid practic de intervenĠie în criză, 2012.

252

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

Fără îndoială, suicidul se produce pe fondul unui cumul de cauze, factori úi
motive, unele cu o pondere sau intensitate mai mare, dar probabil, cel mai adesea, pe
o structură psihică cu dificultăĠi de adaptare, cu reacĠii de răspuns deficitare la
situaĠii noi, cu mecanisme de coping insuficient consolidate, pe lipsa suportului
afectiv úi chiar pe unele tulburări de dispoziĠie sau de personalitate.
III. CARACTERISTICILE PROFILULUI DE PERSONALITATE
SPECIFIC COMPORTAMENTELOR SUICIDARE
Am analizat patru cazuri de suicid pentru a arăta că au fost semnalate o serie
de particularităĠi, care oferă un tablou descriptiv, iar o interpretare analitică, calitativă,
profundă, atentă úi orientată pe caz, ar fi putut prognoza sau surprinde un anume tip de
expunere sau predispoziĠie comportamentală.
Toate persoanele implicate în cazuistica menĠionată aveau un nivel de
úcolarizare mediu (nivel liceu), vârsta cuprinsă între 20 - 30 ani úi vechimea în
muncă între 1-5 ani, iar evenimentele au avut loc în perioada mai 2007 - mai 20086.
În ceea ce priveúte profilul psihologic post-factum al suicidarului, din
analiza datelor obĠinute la evaluările psihologice periodice, respectiv a datelor din
dosarul psihologic al persoanelor, se poate aprecia că acestea prezentau unele
caracteristici comune, însă există úi unele aspecte particulare specifice fiecărui caz.
• Aspecte comune:
- structura de personalitate cu uúoare dizarmonii, cu tendinĠe spre
introversie, timiditate, inhibiĠii úi trac în situaĠii nefamiliare, labilitate emoĠională,
imaturitate afectivă úi naivitate socială;
- nivel intelectual scăzut, simplitate cognitivă în analiza situaĠiilor de
viaĠă, incapacitatea de a lua decizii corecte, slaba capacitate de autocunoaútere úi
autocontrol al sferei emoĠionale;
- mediu socio-familial insecurizant úi mai puĠin suportiv;
- fără istoric psihiatric.
• Aspecte care diferenĠiază cazurile:
- tulburări de dispoziĠie cu manifestări specifice depresiei (orientare spre
sine úi retragere graduală din social), cu teme exagerate legate de formarea unei
familii, investire sentimentală úi afectivă faĠă de partener, cu frustrări ulterioare,
lipsa încrederii, lipsa suportului psihologic úi neutralitatea afectivă faĠă de relaĠia de
cuplu, fără tratament medicamentos sau suport terapeutic specializat (2 cazuri);
- temperament melancolic, imaturitate socială úi relaĠională, anturaje
nepotrivite, instabilitate în relaĠiile interpersonale, numărul redus al prietenilor
sociali, schimbări repetate, relaĠii pasagere úi superficiale cu partenere de ocazie,
acceptarea cu uúurinĠă a grupului de prieteni care practică jocuri de noroc,
implicarea în acestea úi acumularea de mari datorii financiare (1 caz);
- stare tensională în relaĠia de cuplu familial, instabilitate, certuri repetate,
culpabilitate asumată úi exagerată, trăire afectivă solitară úi orientarea către sine,
având drept cauză divorĠul urmat de împăcare úi din nou eúec (1 caz).
6

Prisăcaru, A. - PrevenĠia úi monitorizarea comportamentelor dezadaptative, la Simpozionul NaĠional de Psihologie Militară
Aplicată „PSIHOMIL IX” al M.Ap.N
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Pentru identificarea vulnerabilităĠilor în vederea reducerii riscului de
suicid, odată cu înfiinĠarea Centrului de investigaĠii sociocomportamentale (CISC),
evaluările de tip screening introduse recent oferă informaĠii importante, care
argumentează necesitatea desfăúurării activităĠilor cu rol preventiv în apariĠia unor
disfuncĠii psihologice sau comportamente contraproductive la militarii din teatrele
de operaĠii.
IV. PREVENğIA SUICIDULUI
FIECĂRUIA DINTRE NOI

ESTE

RESPONSABILITATEA

Sinucigaúii suferă atât de tare, încât nu găsesc altă opĠiune care le-ar putea
îndepărta durerea. Sinuciderea este o încercare disperată de a scăpa de suferinĠa care
a devenit de nesuportat. Lipsa de speranĠă, izolarea de prieteni „gândirea de tip
tunel”, precum úi alte distorsiuni cognitive, care constituie vulnerabilităĠi psihologice
frecvente, determină sinucigaúii să nu găsească alternative pentru situaĠia lor, decât
moartea. Cei mai mulĠi oameni care se sinucid, nu-úi doresc propriu-zis moartea, ci
vor doar să nu mai sufere.
Lipsa de speranĠă este un factor predictiv puternic al sinuciderii. Oamenii
care nu au speranĠă manifestă sentimente de nesuportat, văd viitorul în culori sumbre
úi sunt pesimiúti.
Alte semne de avertizare, care indică predispoziĠia către sinucidere, ar fi
modificarea bruscă a dispoziĠiei, schimbările bruúte ale comportamentului, pierderea
interesului faĠă de activităĠile zilnice, neglijarea aspectului personal úi chiar schimbările
în obiceiurile de alimentaĠie sau somn. Atunci când o persoană arată că o înĠelege pe
celalaltă, o susĠine úi încurajează, sinuciderea ar putea fi evitată.
Totodată, trebuie luată în considerare tendinĠa majorităĠii persoanelor care
identifică unele semnale de avertizare legate de posibilitatea actului sinucigaú, de a
ezita să vorbească despre acest subiect cu persoana în cauză, gândindu-se că poate a
interpretat greúit semnalele sau că persoana în cauză se poate supăra foarte tare.
În astfel de situaĠii, stările de ezitare úi de teamă sunt normale, însă trebuie
avut în vedere că oricine vorbeúte despre sinucidere sau emite semnale de avertizare,
are nevoie de ajutor úi cu cât primeúte ajutor mai repede, cu atât úansele de prevenire
a sinuciderii sunt mai mari.
Prevenirea actelor sinucigaúe începe cu recunoaúterea úi acordarea
importanĠei necesare semnelor de avertizare. În cazul în care o persoană consideră că
un camarad, prieten sau membru al familiei ar putea să se sinucidă, poate să învingă
teama de a discuta despre acest subiect úi, vorbind deschis despre gândurile úi
sentimentele legate de sinucidere, poate salva o viaĠă.
Semnalele majore de avertizare includ scenariile legate de sinucidere sau
autovătămare, verbalizarea sau chiar scrierea unor mesaje despre moarte úi interesul
pentru lucruri care ar putea fi utilizate într-o tentativă de sinucidere (arme, droguri).
Aceste semnale pot fi chiar mai periculoase, dacă persoana în cauză manifestă
tulburări de dispoziĠie, cum ar fi depresia sau tulburarea bipolară, suferă de
dependenĠă de alcool, a încercat anterior să se sinucidă ori are în istoricul familial
persoane cu tentative sau chiar cu suicid.
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În situaĠia în care comportamentul suicidar a devenit o problemă majoră de
sănătate publică în întreaga lume, iar profesia militară face parte din rândul
profesiilor cu risc crescut de suicid, alături de medici úi ofiĠerii de poliĠie, un
program de prevenĠie a acestui fenomen complex este imperios necesar. Impactul
psihologic úi social al suicidului asupra familiei úi comunităĠii este enorm, iar
costurile economice anuale asociate cu decesul sau leziunile autoprovocate ar fi,
potrivit estimărilor, de ordinul miliardelor de dolari.
În acest context, Centrul de investigaĠii sociocomportamentale a iniĠiat un
Program de intervenĠie psihologică specializată privind prevenĠia suicidului în
rândul personalului Armatei României, care va fi desfăúurat de către psihologii
clinicieni úi psihologii de unitate în scopul limitării numărului cazurilor de suicid úi
parasuicid úi a efectelor negative ale acestora.
V. REPERE
ALE
PROGRAMULUI
DE
INTERVENğIE
PSIHOLOGICĂ SPECIALIZATĂ PRIVIND PREVENğIA SUICIDULUI
Pentru prevenĠia suicidului úi eficientizarea activităĠilor desfăúurate
concertat în acest sens de către comandanĠi úi psihologi, iniĠiem derularea unui
Program tematic, care se desfăúoară atât în cadrul activităĠilor de asistenĠă
psihologică, cât úi în cadrul procesului de pregătire/instrucĠie, structurat pe trei etape
distincte, în care să fie implicat fiecare membru al subunităĠii/colectivităĠii.
Etapa I, denumită Etapa de informare úi iniĠiere a Programului, se derulează
pe parcursul a 60 de zile, pe cât posibil la începerea anului de pregătire/instrucĠie, se
adresează întregului personal al structurilor militare úi cuprinde următoarele
activităĠi:
• definirea problemei, a scopului úi a obiectivelor, analiza factorilor de
risc úi de protecĠie, stabilirea populaĠiei Ġintă, evidenĠierea serviciilor existente,
justificarea intervenĠiei, evaluarea resurselor avute la dispoziĠie, stabilirea
calendarului úi a planului de implementare a Programului;
• informarea personalului, până la nivelul fiecărui membru al subunităĠii
sau colectivităĠii, cu referire la conĠinutul, activităĠile, etapele, importanĠa,
finalitatea, Ġinta, modul de implicare, responsabilitatea úi rolul fiecăruia în
desfăúurarea Programului privind prevenĠia suicidului în rândul personalului
Armatei României;
• informarea personalului, până la nivelul fiecărui membru al subunităĠii
sau colectivităĠii, cu privire la conĠinutul úi modul de utilizare al Ghidului pentru
prevenĠia suicidului în Armata României;7
• prezentarea de către psihologi a unor teme/documentare cu privire la
caracteristicile comportamentului dezadaptativ sau a unor cazuri, plecând de la
datele de profil cunoscute sau a indicatorilor comportamentali specifici;
• promovarea, educarea úi susĠinerea comunicării deschise între membrii
subunităĠii;

7

Marineanu V.(coord.), Ghidul pentru prevenĠia suicidului în Armata României
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• promovarea, prezentarea úi susĠinerea de către comandanĠi a necesităĠii
desfăúurării activităĠilor de asistenĠă psihologică, acestea fiind o componentă
esenĠială a îndeplinirii obiectivelor organizaĠiei.
Etapa a II-a, denumită Etapa managementului intervenĠiei specializate, se
derulează pe parcursul întregului an de pregătire/instrucĠie, se adresează personalului
care se confruntă cu diferite probleme de natură psihică sau care prezintă
vulnerabilitate pentru dezvoltarea unor tulburări psihice ori simptome ale acestora úi
cuprinde următoarele activităĠi:
• constituirea unui colectiv de monitorizare/gestionare a situaĠiilor sau
cazurilor care se confruntă cu diferite tipuri de probleme, ori fac parte din grupul Ġintă,
mobilizarea resurselor umane, materiale, financiare úi familiale pentru asigurarea
managementului intervenĠiei specializate;
• conceperea designului úi elaborarea Planului de intervenĠie psihologică
specializată, în acord cu ghidurile úi recomandările clinice specifice domeniului
sănătăĠii mentale, cu cerinĠele etice úi deontologice, adaptat la tipul de problemă úi
asigurarea managementului aplicării acestuia;
• dezvoltarea colaborării profesionale dintre psiholog úi medicul unităĠii,
în scopul identificării timpurii a personalului cu manifestări psihocomportamentale
dezadaptative, a personalului cu tulburări afective, tulburări de personalitate úi
tulburări comportamentale, în vederea includerii imediate în programe de intervenĠie
specializată;
• informarea oportună, directă úi reciprocă dintre comandanĠii de la toate
nivelurile úi psihologii de unitate, referitoare la personalul cu predispoziĠie sau cu
manifestări ale tulburărilor psihice, cât úi a factorilor favorizanĠi în producerea
acestora;
• facilitarea accesului psihologului la personalul structurii, chiar úi în
timpul programului de pregătire/instrucĠie, dar úi a personalului la serviciile
psihologice, fără restricĠie, atunci când apar solicitări individuale, recomandări sau
probleme personale;
• consolidarea relaĠiilor de coeziune din cadrul subunităĠilor, echipelor
de sprijin precum úi pregătirea úi impunerea acestora, astfel încât să fie în măsură să
ofere suport psihologic de la egal la egal, conform principiului „peer to peer”.
Etapa a III-a, denumită Etapa de evaluare a Programului, se derulează pe
parcursul a 30 de zile după terminarea anului de pregătire/instrucĠie, vizează întreaga
activitate desfăúurată atât de către personalul destinat gestionării acestuia, cât úi de
fiecare membru al subunităĠii/colectivităĠii úi cuprinde următoarele activităĠi:
• evaluarea de rezultat a activităĠilor desfăúurate prin prisma
indicatorilor stabiliĠi (ex.: numărul de persoane pentru care a fost asigurată
intervenĠia specializată, numărul persoanelor care au avut intenĠia de suicid, numărul
persoanelor cu predispoziĠie), verificarea coerenĠei, fezabilităĠii úi validarea
sustenabilităĠii Programului;
• evaluarea de proces a capacităĠii interne de acĠiune, a eficienĠei
Programului (ex.: numărul persoanelor aflate în evidenĠa psihologului úi medicului
specialist care au beneficiat de asistenĠă medicală úi psihologică; numărul de úedinĠe
de consiliere/psihoterapie necesare pentru fiecare persoană; gradul/intensitatea
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manifestarii tulburării psihice etc.), a situaĠiei iniĠiale, a situaĠiei actuale úi a nevoii
de repetare sau perfecĠionare a acestuia;
• evaluarea periodică a Programului, conform Planului de acĠiune
pentru prevenirea recăderilor, a recurenĠei úi păstrării sănătăĠii membrilor
subunităĠii/colectivităĠii, elaborat de fiecare psiholog.
VI. IMPORTANğA COMUNICĂRII ÎN PREVENğIA SUICIDULUI
ViaĠa reală este un amalgam de lucruri pozitive úi negative. Atunci când
oamenii simt că nu pot scăpa de probleme, când consideră că tristeĠea lor va
continua la nesfârúit, când se tem că nu vor mai putea tolera această tristeĠe, este
foarte posibil să vadă sinuciderea ca pe o cale de eliberare.
DificultăĠile vieĠii pot părea foarte mari, atunci când oamenii se simt
striviĠi de „greutatea” lor. Aceste trăiri pot fi descrise ca inevitabile, interminabile úi
intolerabile. Ei se simt neajutoraĠi, nefericiĠi úi nevindecabili.
Oamenii se comportă în funcĠie de ceea ce cred despre ei înúiúi la un
moment dat. Sentimentele se oglindesc în comportament úi orice comportament are
un scop úi o intenĠie. Nu se simt în stare să discute despre sentimentele úi suferinĠa
lor, aúa că lasă comportamentul să vorbească pentru ei. Conútient sau nu, speră ca
intenĠia lor de sinucidere să atragă atenĠia. Dacă toate comportamentele au un scop,
atunci intenĠia de sinucidere este menită să atragă atenĠia că are nevoie de ajutor úi să
le transmită altora că nu vrea cu adevărat să se sinucidă. Are nevoie de ajutor pentru
a rezolva problemele cu care se confruntă úi vrea să găsescă pe cineva care să-l
ajute, să-l facă să se simtă bine că trăieúte.
Milioane de oameni se confruntă zilnic cu evenimente cărora nu le pot
face faĠă, fie ele dezastre naturale, foamete, secetă, probleme financiare, úomaj,
incertitudini politice, revolte sociale sau cel mai des, crize personale. Criza este o
percepĠie sau trăire a unui eveniment ori situaĠie ca intolerabil de dificilă úi care
depăúeúte resursele curente úi mecanismele de coping.
A ajuta oamenii în criză, înseamnă o întâlnire interumană bazată pe
înĠelegere, acceptare, pe autenticitate úi lipsă de prejudecăĠi, creând un context în
care comunicarea devine fluentă úi autentică. Comunicarea adevărată úi validantă
întăreúte sentimentul persoanei în criză precum că este acceptată, auzită, înĠeleasă úi
pe cale de a primi suportul de care are nevoie, iar aceasta, la rândul ei, face ca
mesajele de ajutor generate de persoana care le oferă să fie din ce în ce mai
adecvate, specifice, efective úi personalizate. Când comunicarea eúuează, persoana
se simte singură, abandonată, lipsită de valoare, rejectată úi neînĠeleasă, ducând la
tensiune úi conflict úi chiar la agresivitate îndreptată împotriva persoanei însăúi sau
împotriva altora. În criză, lipsa de comunicare sau comunicarea distorsionată
conduce la eúuarea oricărei încercări de ajutor. Există diferenĠe esenĠiale între
comunicarea obiúnuită, cea de toate zilele, úi comunicarea din criză.
Valorile pe care se susĠine o bună comunicare sunt:8
• empatia sau abilitatea de a simĠi úi înĠelege punctul de vedere al celuilalt;
• exprimarea respectului faĠă de persoana suferindă;
8

www.vrasti.org.,Ghid practic de intervenĠie în criză, 2012

257

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

• autenticitatea úi sinceritatea dialogului cu privire la expresia suferinĠei
úi a ajutorului necesar care să conducă la încredere úi speranĠă;
• atitudinea pozitivă cu privire la capacitatea persoanei úi
deznodământul suferinĠei ei;
• compasiunea úi toleranĠa, abandonând prejudecata sau evaluarea critică;
• recunoaúterea autorităĠii persoanei de a hotărî, a face schimbări úi de a
depăúi situaĠia critică.
Comunicarea în criză este foarte sensibilă, iar pentru a fi efectivă, aceasta
trebuie să îndeplinească unele condiĠii, astfel:
• să evite mesajele duble, precum interesul exprimat verbal, pe de-o
parte, úi detaúarea exprimată de postura sau comportamentul motor, pe de altă pare;
• evitarea etichetării, a termenilor úi a jargonului profesional;
• evitarea apariĠiei de sunete sau întreruperi care pot inhiba persoana sau
care lasă impresia lipsei de interes sau sinceritate;
• emiterea de generalizări sau comentarii care conduc la pierderea
unicităĠii sau specificităĠii crizei subiectului, precum „am mai auzit asta úi la alĠii”,
„am mai avut un astfel caz”, „mi s-a întamplat úi mie” etc.
Comunicarea cu un subiect suicidar are ca scop formarea unei alianĠe,
care să permită explorarea în profunzime a gândurilor suicidare, a factorilor
favorizanĠi, a capacităĠii acestuia de a formula un plan de siguranĠă úi de a-l urmări
în vederea recâútigării dorinĠei úi speranĠei de a trăi. Această etapă a comunicării are
ca úi scop atragerea persoanei în angajarea responsabilităĠii proprii pentru ceea ce
gândeúte úi pentru ceea ce vrea să schimbe. Se poate ca, în primele momente ale
contactului, persoana să nu dorească să vorbească sau să aibă o perioadă lungă de
latenĠă. Astfel, din primele momente, comunicarea non-verbală este importantă.
Individul suicidar trebuie să întâlnească o persoană calmă, stabilă, care-l
priveúte cu simpatie, înĠelegere exprimată prin caracteristici fizionomice, poziĠia
corpului, aúezarea în spaĠiu úi miúcările de ansambu ale corpului. Miúcarea capului
sau a muúchilor feĠei nu trebuie să fie exagerate din dorinĠa de a face persoana să
înĠeleagă că este perceptută, ascultată úi acceptată; orice exagerare poate conduce la
sentimentul de inautenticitate úi la ruperea contactului.
Arătând preocupare, grijă úi căldură, ascultând cu calm úi atenĠie,
exprimând empatie úi respect pentru opiniile úi valorile persoanei, acestea vor
conduce la îndepărtarea ochelarilor de cal úi construirea, împreună cu persoana
suicidară, de alternative viabile pentru schimbarea atitudinii, a modului de raportare,
precum úi a potenĠialului autodistructiv pe care aceasta îl are faĠă de sine, de viaĠă,
deschizând astfel noi căi de acces spre soluĠii.
VII. CONCLUZII
Comportamentele dezadaptative care au ca urmare suicidul, constituie o
preocupare permanentă a specialiútilor, însă trebuie avut în vedere că:
• analiza completă a factorilor etiologici în producerea suicidului
presupune coroborarea datelor din profilul psihologic cu informaĠiile de natură socială,
existenĠială, contextuală, conjuncturală úi situaĠională;
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• evaluarea psihologică efectuată la intrarea în sistemul militar, dar úi
cea efectuată pe parcursul traiectoriei profesionale, nu surprind personalitatea în
întregul ei, cu atât mai mult cu cât anumite tulburări psihice au debut brusc, fără a fi
semnalate de o simptomatologie specifică;
• deúi dispunem de o importantă bază materială (metodologii,
instrumente psihologice), acestea nu sunt suficiente pentru a surprinde anumite
tulburări afective sau de personalitate, úi nici nu putem să identificăm un instrument
psihologic care ne oferă o valoare predictivă foarte ridicată, astfel încât să putem
aprecia că în următorul interval de timp nu se va produce o decompensare psihică;
însă, prin coroborarea informaĠiilor obĠinute cu instrumentele úi metodele de
evaluare utilizate, printre care obligatoriu interviul psihologic, este de aúteptat să fie
surprinse anumite stări, comportamente sau tulburări care favorizează instalarea
depresiei, anxietăĠii sau a unor conduite neadecvate;
• interviul psihologic este una dintre metodele calitative adecvate úi
recomandate pentru desfăúurare în diferite situaĠii úi contexte sociale, care necesită
pregătire úi expertiză, dar care se poate utiliza în mod repetat fără restricĠii de timp úi
frecvenĠă sau tip de activitate/misiune;
• incidenĠa actelor suicidare la nivelul structurilor militare nu constituie
un fenomen alarmant, însă necesită atenĠie úi o abordare serioasă;
• deúi psihologul de unitate are asigurat cadrul metodologic pentru
desfăúurarea activităĠilor, atribuĠii în monitorizarea evoluĠiei psihice úi integrării
socio-profesionale a personalului, úi este pregătit pentru acest tip de activitate, din
cauza numărului mare de militari aflaĠi în asistenĠă psihologică, dar úi a distanĠelor
mari dintre structurile militare arondate, acesta nu poate desfăúura o activitate
profundă, cuprinzătoare úi completă într-un timp scurt.
În loc de încheiere...
În fabula intitulată „Bătrânul úi moartea”, Esop9 relatează cazul unui
bătrân, care, sleit fiind de puteri, ducea o povară de lemne. La un moment dat, apăsat
de greutatea lemnelor, aruncă povara úi cheamă moartea. Când aceasta a apărut úi a
întrebat de ce a fost chemată, bătrânul răspunse: „ca să-mi duci tu povara”. Fabula
ne învaĠă, „spune Esop”, că orice om îúi iubeúte viaĠa, oricât de necăjit ar fi!
Totodată, fabula evocă o evidenĠă: viaĠa ne este dată spre a fi trăită. Omul este legat
instinctiv de viaĠă. Instinctul de conservare a vieĠii este înscris în adâncul existenĠei
umane úi, datorită lui, muritorii primesc impulsul vieĠii, oricâte piedici se ridică
împotriva ei. Acesta reprezintă energia care angajează puterile sufleteúti úi fizice ale
omului de a depăúi vicisitudinile ce-i apar în faĠă, spre a-úi împlini menirea sa.
Menirea noastră este să găsim scânteia de viaĠă úi să o redăm persoanelor
care au nevoie de aceasta, pentru a-i putea ridica.

9

Esop, Fabule/Bătrânul úi moartea, 2005
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STRATEGII INDIVIDUALE DE COPING PE TIMPUL MISIUNILOR
ÎN AFARA TERITORIULUI STATULUI ROMÂN
Constantin ROANGHEùI∗
Rezumat: Mecanismele de coping sunt strategii utilizate în mod inconútient úi/sau
conútient de către o persoană pentru a evita, diminua sau remedia pe cât posibil impactul negativ pe
care o situaĠie cu care se confruntă îl are asupra stării sale de confort psihic úi fizic.
Scopul acestei lucrări este acela de a evidenĠia acele mecanisme de coping úi resursele
lor (camarazii, familia aflată la distanĠă etc.) utilizate de militari pe timpul misiunilor externe.
Articolul de faĠă îúi propune să prezinte experienĠa personală legată de participarea întro misiune în teatrul de operaĠii din Afghanistan, în perioada septembrie 2011- martie 2012.
Principalele analize úi concluzii sunt evidenĠiate din dublă perspectivă: ca militar
participant în această misiune, am prezentat modul propriu de gestionare a stresului în această
perioadă úi, din perspectiva psihologului, am descris modul concret de intervenĠie în consilierea
camarazilor care au trebuit să facă faĠă diferitelor situaĠii dificile generate de misiunile îndeplinite.
Cuvinte cheie: mecanisme de coping, stres, misiune externă.
Abstract: Coping mechanisms are strategies used unconsciously and / or aware of a
person to avoid, mitigate or remedy the possible negative impact that a situation faced has on
his state of psychological comfort and physical.
The purpose of this paper is to highlight those coping mechanisms and resources
(comrades, remote family etc.) used by soldiers during missions.
This paper aims to present personal experience related to participation in a mission
in Afghanistan theater of operations during the period September 2011 to March 2012.
The main analyzes and conclusions are highlighted in the double perspective: as a
soldier participating in this mission, we introduced its own way of managing stress in this
period, from a psychological perspective, we described how concrete intervention in advising
comrades who had to cope with various difficult situations generated missions accomplished.
Keywords: coping mechanisms, stress, foreign missions.

INTRODUCERE
Participarea la una sau mai multe misiuni externe, constituie o experienĠă
profesională úi de viaĠă care nu se compară, în acest moment, cu nici una din
misiunile executate, pe timp de pace, în Ġară. Complexitatea, multitudinea de
elemente noi, locaĠia, clima, partenerii etc. fac ca pe timpul acestor misiuni, militarii
participanĠi să fie puúi la încercare úi să răspundă fiecare în stilul propriu, funcĠie de
mecanismele de coping aflate la îndemână, factorilor stresori specifici.
De-a lungul celor úase sau mai multor luni, un militar foloseúte o paletă
largă de astfel de mecanisme de coping, unele ajutând la reducerea tensiunii psihice
úi la adaptarea eficientă la realitatea din jur, altele, dimpotrivă, ducând la creúterea
∗
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impactului negativ al evenimentului cu care acesta se confruntă. Cu toĠii, fie
specialiúti, fie militari, ne întrebăm ce mecanisme de apărare sunt mai eficiente, care
sunt mai recomandate? Răspunsul unanim acceptat este următorul: ele, mecanismele
de coping, nu sunt bune sau rele, utile sau inutile în sine, ci eficienĠa lor constă
practic în momentul úi durata folosirii lor, úi mai ales în îndeplinirea sau
neîndeplinirea unei misiuni.
DESPRE STRATEGIILE DE COPING- FĂRĂ A EPUIZA SUBIECTUL
Mircea Miclea dă o definiĠie copingului, văzut drept orice mecanism de
prevenĠie úi adaptare la stres, orice tranzacĠie între subiect úi mediu în vederea
reducerii intensităĠii stresului…adaptarea în acest caz vizează nu numai
,,convieĠuirea cu stresul”, asimilarea lui, ci úi înlăturarea lui printr-o acĠiune fermă.
În opinia sa, copingul vizează ,,toate modalităĠile de gestionare a stresului”.
Putem spune că mecanismele de coping sunt strategii utilizate în mod
inconútient úi/sau conútient de către o persoană pentru a evita, diminua sau remedia
pe cât posibil impactul negativ pe care o situaĠie cu care se confruntă îl are asupra
stării sale de confort psihic úi fizic.
Studiile referitoare la strategiile de ,,coping”, au adus o schimbare
fundamentală în cercetările referitoare la stres, prin schimbarea orientării acestora de
la descrierea reacĠiilor la stres, la descrierea úi cercetarea modalităĠilor prin care
individul controlează factorii úi situaĠia stresantă.
Conform acestui nou mod de abordare a problemelor, stresul nu trebuie
căutat nu doar în raport cu individul, sau numai la nivelul evenimentului, ci în relaĠia
individ-mediu. Caracteristicile cantitative úi calitative ale unui factor stresor nu
influenĠează singure intensitatea stării de stres; reacĠia negativă la stres este
rezultatul dezechilibrului între exigenĠele (interne sau externe) úi resursele
individului de a face faĠă acestora. Factorii agresori parcurg mai multe filtre
individuale, care conduc la amplificarea sau diminuarea reacĠiilor, în funcĠie de
modul în care sunt percepuĠi (apreciaĠi, evaluaĠi) factorii respectivi.
Principalii mediatori ai relaĠiei factor de stres - tulburare a echilibrului
individual (în principal emoĠional) sunt reprezentaĠi de:
A. perceperea stresului sub influenĠa: experienĠei anterioare cu acelaúi tip
de stres, susĠinerii sociale si religioase;
B. mecanismele individuale de apărare a Eului, care acĠionează
inconútient;
C. eforturile conútiente: punerea în funcĠiune a unui plan de acĠiune,
recurgerea la diferite tehnici (relaxare, exerciĠii fizice etc.).
Aceúti mediatori sunt antrenaĠi în două procese de mediere a relaĠiei:
autoevaluarea propriilor posibilităĠi în raport cu situaĠia respectivă úi strategiile
individuale de ajustare în raport cu aceasta.
Evaluarea reprezintă un dublu proces cognitiv de apreciere a gradului de
pericol pe care îl prezintă o situaĠie anumită úi care poate afecta individul úi a
resurselor personale de ,,coping”. Este vorba de o evaluare primară a potenĠialului
stresant úi una secundară a resurselor individuale de adaptare.
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Evaluarea primară conduce la stabilirea semnificaĠiei pentru individ a
factorului sau situaĠiei stresante úi, în funcĠie de aceasta, la emoĠii de o anumită
calitate úi intensitate:
• pierdere - emoĠii negative: frică, mânie, ruúine etc.;
• ameninĠare;
• beneficiu - emoĠii pozitive: pasiune, euforie.
Evaluarea secundară pornind de la întrebarea ce poate face individul
pentru a preveni o pierdere, o ameninĠare sau pentru a obĠine beneficiul, ajunge la a
răspunde prin: schimbarea situaĠiei, acceptarea ei, fugă, evitare, căutarea unui plus
de informaĠii, a unui suport social, acĠiune impulsivă etc. Strategiile alese sunt de
două tipuri:
• centrate pe emoĠii: au ca obiectiv reducerea tensiunii emoĠionale fără a
schimba situaĠia;
• centrate pe problemă: au ca obiectiv modificarea situaĠiei, acĠionând
indirect asupra emoĠiilor.
Procesul de evaluare a relaĠiilor individ-eveniment este influenĠat de:
a. caracteristici individuale (resurse personale)
• credinĠe religioase (evenimentele stresante sunt considerate ca
încercări din partea lui Dumnezeu, încercări pe care trebuie să le acceptăm);
• credinĠa în propria capacitate de control asupra stresului;
• rezistenĠa la exigentele exterioare (capacitatea de a Ġine sub control
factorii úi evenimentele stresante);
• trăsături de anxietate, care determină tendinĠe de a percepe situaĠiile de
viaĠă ca ameninĠătoare, cu atât mai mult când sunt noi úi ambigue.
b. variabile ambientale, care influenĠează atât perceperea situaĠiei
stresante, cât úi alegerea strategiei:
• caracteristicile situaĠiei - natura pericolului, durata, iminenĠa etc.; dacă
situaĠia este evaluată ca susceptibilă la schimbare, sunt utilizate mai frecvent
strategiile centrate pe rezolvarea problemei; dacă situaĠia este considerată ca putând
fi transformată sau, din contră, ca nefiind controlabilă - se utilizează strategii
centrate pe reducerea tensiunii emoĠionale;
• resursele sociale (suportul social) - reĠeaua de susĠinere socială a
individului, reprezentând ansamblul relaĠiilor interpersonale ale individului, care-i
furnizează o legătură afectivă pozitivă (prietenii, dragoste etc.), un ajutor practic
(material, financiar), informaĠii úi aprecieri referitoare la situaĠie; este foarte
important modul în care apreciază individul gradul de susĠinere socială - cu cât îl
apreciază ca fiind mai mare, cu atât îi creúte sentimentul capacităĠii proprii de
control a situaĠiei úi se reduce efectul negativ al stresului.
FACTORII DE STRES SPECIFICI TEATRELOR DE OPERAğII
MODERNE
Teatrul de operaĠii introduce în ecuaĠia individuală a fiecăruia solicitări
diverse, cum ar fi: periculozitatea intrinsecă a misiunii, contactul cu suferinĠa umană
– în formele sale extreme, o stare de vigilenĠă alertă úi permanentă, stresul generat

263

Abordări interdisciplinare úi transculturale ale comportamentului uman în organizaĠia militară

de rutina misiunilor sau de caracterul lor de noutate, teama de a fi omorât sau
schilodit, dorul faĠă de cei dragi de acasă, incapacitatea individului de a se implica în
mod corespunzător în rezolvarea problemelor de acasă, condiĠiile de cazare úi
hrănire diferite de cele obiúnuite, limitarea posibilităĠilor de a-i contacta pe cei
apropiaĠi din Ġară etc.
Numeroasele cercetări, constând în observaĠii pe timpul misiunii, interviuri
post-misiune, sondaje de opinie, au condus la identificarea a cinci factori stresori
principali specifici operaĠiilor militare moderne. Aceúti sunt:
(1) Izolarea, care presupune operarea în locaĠii îndepărtate úi într-o limbă
úi cultură străină, la distanĠă mare faĠă de familie úi prieteni, cu mijloace de
comunicaĠie nesigure în cadrul unor unităĠi sau subunităĠi nou configurate úi/sau cu
colegii noi, necunoscuĠi;
(2) Ambiguitatea misiunilor, care constă, de cele mai multe ori, în misiuni
neclare sau în schimbarea frecventă a acestora, în reguli neclare de angajament, un
lanĠ de comandă neclar, datorat în bună parte confuziei în privinĠa fiúei postului, úi în
standarde sau norme de comportament neclare;
(3) Capacitatea redusă de acĠiune, manifestată prin restricĠii de miúcare
imprevizibile, prin existenĠa unor reguli de angajare care restrâng foarte mult
opĠiunile de răspuns privind modul de intervenĠie úi acordare a ajutorului, prin
dificultăĠi în asigurarea resurselor, úi nu în ultimul rând, prin existenĠa unor
standarde diferite în privinĠa salarizării, echipării, duratei misiunii etc., între
diferitele naĠiuni participante la operaĠii;
(4) Plictiseala, generată de perioade lungi cu activităĠi repetitive úi în cele
mai multe situaĠii de lipsa opĠiunilor privind activităĠile recreative;
(5) Pericolul, care echivalează într-un teatru de operaĠii extern cu riscul
real de a fi rănit sau ucis de focul inamic, gloanĠe, mine, IED-uri, posibilitatea reală
de producere a diverselor accidente inclusiv ,,friendly fire”, de contactare a unor
boli, infecĠii sau intrarea în contact cu substanĠe toxice aflate în mediul de luptă,
toate pe fondul suprasolicitării generate de frecvenĠa ridicată a misiunilor úi a durata
mare a zilei de muncă.
MECANISME INDIVIDUALE DE COPING - SAU ALTFEL SPUS,
CUM AM REUùIT SĂ TRAVERSĂM DEùERTUL!
A face faĠă stresului pe timpul unei misiuni externe nu este o opĠiune, este
o necesitate a fiecărui militar. Fiecare dintre participanĠii la această misiune a înĠeles
că succesul detaúamentului înseamnă succesul fiecăruia în parte în îndeplinirea
sarcinilor pentru care a fost selecĠionat. Pe acest fond, de responsabilitate, fiecare úia accesat acele resurse sau mecanisme de coping care au condus la stabilirea unui
echilibru între realitatea exterioară úi trăirile interioare.
În continuare, voi încerca să prezint câteva „mecanisme de apărare”,
grupate pe trei mari categorii, conform lui M. Miclea, la care psihicul nostru a apelat
pe timpul misiunii.
• comportamentale: toate comportamentele care au condus la prevenirea
sau reducerea reacĠiei de stres. Numărul úi varietatea acestora sunt extrem de mari,
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aproape orice comportament într-un anumit context putând dobândi funcĠie
adaptativă sau profilactică.
În acest sens mulĠi au decis să urmeze un program zilnic de antrenament
fizic (35%), în vederea îmbunătăĠirii condiĠiei fizice, alĠii au ales implicarea în
activităĠi recreative, pe grupuri constituite, fie după unitatea de provenienĠă, fie
după afinităĠi descoperite la faĠa locului, iar alĠii s-au simĠit confortabil comunicând
cu familia sau prietenii din Ġară.

La startul unui cros pe distanĠa de 5 km organizat de detaúamentul spaniol.
• cognitive: spre deosebire de copingul comportamental, care are drept
obiect situaĠia stresantă obiectivă, mecanismele de coping cognitiv vizează medierea
sa informaĠională. Copingul cognitiv cuprinde totalitatea mecanismelor de prelucrare
a informaĠiei, care au funcĠia de a diminua reacĠia la stres. Organismul îúi reduce
stresul operând nu asupra situaĠiei stresante, ci asupra modului cum este ea
percepută: este efectuată o evaluare primară, apoi una secundară, cărora le urmează
un úir de alte evaluări úi reevaluări; copingul cognitiv vizează tocmai modularea
acestor procesări. IntervenĠia mecanismelor de coping cognitiv se face fie în
momentul evaluării situaĠiei-stimul (,,apărarea perceptivă”), fie după ce această
evaluare a avut loc (ex.: represia sau intelectualizarea traumei). Formele pe care le
pot îmbrăca mecanismele de coping cognitiv sunt foarte variate, de la corectarea
evaluărilor iniĠiale sau reevaluarea resurselor proprii, la planificarea rezolvării
problemei, evaziunea în imaginar, gândire magică sau raĠionalizarea eúecului.
Refularea este unul din mecanismele de coping cognitiv prin care psihicul
nostru „împinge în inconútient” o idee sau o amintire care ar fi de neacceptat pentru
noi (fie este prea dureroasă, fie ar spune ceva de neacceptat despre noi înúine).
Gândul că poĠi fi ucis pe timpul misiunii este respins din start, nimeni nu
poate rezista úase luni gândindu-se permanent că dintr-un moment sau altul poate
muri. Plecarea într-o misiune în afara bazei, ar fi indus de asemenea gândul că
puteai deveni victimă unui atac cu bombă, a unui lunetist etc., însă nimeni nu se
bloca în analiza acestuia.
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Pe timpul unei misiuni CIMIC, distribuind ajutoare unor copii afgani, într-o úcoală
din nordul capitalei Kabul.
O astfel de idee este „pusă la păstrare” în mod automat, fără ca noi să ne
dăm seama, undeva într-un sertar al minĠii în care nu ne uităm niciodată.
RaĠionalizarea este un mecanism de coping cognitiv, prin care ne
autoconvingem că am făcut un lucru dintr-un motiv logic sau dorit, deúi de fapt am
făcut acel lucru din cu totul alte motive. Această strategie ne apără în primul rând de
a ne dezamăgi pe noi înúine, úi mai apoi de a-i dezamăgi pe ceilalĠi.
Unele misiuni CIMIC chiar nu puteau fi desfăúurate, úi întotdeauna aveam
o mulĠime de explicaĠii logice pentru colegii care se pregătiseră pentru a participa
la acestea.
Am renunĠat, mulĠi dintre noi la masa de dimineaĠă, sau la cea de seară úi
explicaĠia oficială era că doream să donăm hrana respectivă unui orfelinat din zona
noastră de responsabilitate, când de fapt mulĠi dintre noi se odihneau mai mult!
Este în esenĠă găsirea automată (fără să ne dăm seama) a unei scuze
plauzibile pentru ceea ce am făcut deja.
Intelectualizarea ne protejează de realitatea crudă, ajutându-ne să privim
totul la un mod abstract, detaúat sau intelectual.
După primele misiuni de Influence desfăúurate în GDA (Ground Defense
Area), când am luat contactul cu realitatea crudă a micilor comunităĠi afgane,
sărace úi lipsite de orice posibilitate, adesea, detaúarea de această realitate era
singura modalitatea de a putea merge mai departe.

Împreună cu copii din Orfelinatul Freshta Nejath, într-una din vizitele periodice în
care am distribuit alimente úi îmbrăcăminte.
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Adesea apelăm la simboluri sau metafore, ca să nu trebuiască să privim
realitatea dureroasă aúa cum e ea de fapt úi să fim copleúiĠi de emoĠii.
• neurobiologice: reacĠia la stres are o evidentă componentă biologică –
mijloacele de optimizare a reacĠiilor biochimice la stres pot fi generate spontan, de
către organism, ca reacĠie de apărare sau pot fi induse deliberat, de către subiectul
însuúi (ex.: consumul de medicamente, tutun), sau de către psiholog (tehnicile de
relaxare).
Nu întâmplător preĠul Ġigărilor era de aprox. 10 ori mai mic decât în Ġară,
toĠi colegii fumători s-au simĠit foarte bine din acest punct de vedere.
CONCLUZII
Departe de a epuiza subiectul strategiilor individuale de coping, am
încercat să subliniez că, deúi nu sunt singuri pe câmpul de luptă, militarii trebuie săúi găsească propria strategie de supravieĠuire psihologică, adaptată fiecăruia în parte
úi orientată spre îndeplinirea misiunii.
Rolul psihologului este important în ghidarea militarului, în construirea
propriei strategii de coping, în punerea ei în practică úi, dacă situaĠia o cere, în
activarea acelor mecanisme de grup care să-l ajute în restabilirea rapidă a
echilibrului. Am căutat să îndeplinesc această misiune, convins fiind că în acest fel
sunt în cea mai mare măsură de folos detaúamentului.
Am acĠionat pentru atingerea acestui obiectiv astfel:
• în perioada de pregătire a misiunii am prezentat teme de specialitate în
care am venit cu exemple concrete, obĠinute în urma interviurilor post-misiune
anterioare, în care am subliniat faptul că nu există o reĠetă miraculoasă prin care
cineva să facă faĠă stresului din timpul misiunii úi că, indiferent de mecanismul de
coping adoptat, conútient sau inconútient, important este ca individul să gestioneze
stresul.
• pe timpul misiunii am căutat să fiu permanent printre colegi, fără a
interfera în activitatea acestora, însă suficient cât să realizeze că la nevoie pot apela
la mine. Am participat la organizarea majorităĠii activităĠilor recreative, atent fiind la
modul cum militarii detaúamentului contribuie la realizarea acestora. Am fost atent
mai ales la cei care nu participau la astfel de activităĠi de grup úi cu tact am căutat să
identific motivele absenĠei acestora.
Faptul că, după terminarea misiunii úi întoarcerea acasă, toĠi membrii
detaúamentului s-au reintegrat foarte bine, atât în mediul familial cât úi la locul de
muncă, indică faptul că mecanismele de coping adoptate au fost cele corecte,
adaptate la specificul fiecăruia.
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DEPRESIE, ADICğIE ùI COMPORTAMENT SUICIDAR
LA VÂRSTA ADOLESCENğEI
Gabriel UNGUREANU∗

Rezumat: AdolescenĠa, cu perioade sale de dezvoltare specifice, începând cu vârsta
14-15 ani úi durând până la vârsta de 18-25 de ani, este un pas esenĠial al existenĠei
psihologice úi somatice umane. Cuvântul se traduce din latinescul adolescenti cu paradigma
de creútere pentru adolescent sau adult (Clerget, 2012). În timpul acestei maturizări, în situaĠii
specifice, se produc ,,accidente" de dezvoltare morală temporare, rezultate mai ales din
opoziĠia cu atitudinea părinĠilor, profesorilor sau a altor autorităĠi.
Dintotdeauna, adolescenĠii au avut tendinĠa de a se comporta în mod liber, fără
restricĠii de reglementare, din dorinĠa fiecărei generaĠii de a avea propriile opinii úi atitudini
cu privire la probleme de viaĠă, activităĠi de agrement sau utilitare. În cele din urmă,
dezvoltarea somatică a individului este însoĠită de o afirmare a identităĠii proprii, care prin
educaĠie greúită poate crea un comportament opus.
În această situaĠie tensionată, care apare spontan între părinĠi úi copii, s-au
cristalizat mereu germenii conflictelor ideologice între generaĠii. De fapt, fiecare nouă
generaĠie repetă cerinĠa de respect pentru identitatea individuală, acceptarea modernizării
culturale úi subculturale.
De asemenea, acordarea libertăĠii absolute, fără restricĠii fizice sau de
reglementare de la adulĠi, este un obiectiv evident de ,, frondă", urmărit de adolescenĠii rebeli.
Cuvinte cheie: depresie; adicĠie; agresivitate; adolescenĠă; droguri.
Abstract: Adolescence, with its specific development periods beginning 14-15 years
and runs until the age of 18-25 years, is an essential step of the psychological and somatic
human existence. The word translates from Latin teenagers by growth paradigm for adolescent
or adult (Clerget, 2012). During this maturation in specific situations and ,,accidents”
temporary moral development, resulting mostly in opposition to attitudes of parents, teachers
or other authority.
Since always, teens tended to behave freely without regulatory restrictions; wanted,
every generation have their own opinions and attitudes regarding issues of life, leisure
activities useful. Finally somatic development of the individual is accompanied by an assertion
of self-identity which in the wrong education can shape behavior and demonstrativitate
opposition.
In this tense situation which arises spontaneously between parents and children
have always crystallized germs ideological conflict between the generations; in fact every new
generation repeats the requirement of respect for individual identity, acceptance of cultural
modernization and sometimes even specific subcultural.
Also granting absolute freedom without physical or regulatory restrictions from
adults is an obvious goal of ,, frond "made by teenagers rebels.
Keywords: depression; addiction; aggressiveness; adolescence; drugs.
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I. COMPORTAMENTUL DEMONSTRATIV DE INDEPENDENğĂ
Depăúind copilăria úi pubertatea, copilul de ieri se transformă spontan întrun individ care îúi cercetează acum dezvoltarea úi conútiinĠa de sine. Vis-a-vis de
acest concept al dezvoltării instanĠelor psihice, Emil Verza (1994) afirma despre
genialul cercetător Eric Erikson că: ,,…a analizat specificul adolescenĠei în care
constituirea identităĠii personale cu accent pe implicarea conútiinĠei de sine devine
punctul central interpretativ úi de evidenĠiere a caracteristicilor ce o
definesc”(Verza&Verza, 1994).
Etapele de vârstă, reuúitele úcolare, examenul úcolar de maturitate,
cuceririle afective precum úi alte pulsiuni de dezvoltare, se remarcă în modernitate
ca úi altădată, prin celebrarea unor ritualuri ,,de trecere” care înlesnesc úi certifică
evoluĠia adolescentului astfel ,,iniĠiat”. În anumite culturi primitive, s-a observat că
tinerii erau úi mai sunt încă iniĠiaĠi prin izolarea în mediul natural; supunerea lor la
un set de probe fizice úi psihice care să le testeze curajul, abilităĠile úi maturizarea,
confirmă ulterior primirea acestora în grupul adulĠilor responsabili.
Acest moment era úi este úi acum sărbătorit prin ceremonii fastuoase care
confirmă apariĠia unui nou membru al comunităĠii tradiĠionale cu drepturi úi
îndatoriri depline.
ùi în modernitate, simbolul arhetipal al trecerii la maturitate, deci într-o
etapă superioară de vârstă se activează ca impuls la nivelul inconútientului colectiv,
într-o societate care resimte trebuinĠa unor practici specifice. De altfel, observăm
aceste manifestări colective în istoria socială apropiată: încă din anii 60 – 70, tinerii
mergeau în călătorii iniĠiatice în India, Nepal úi munĠii Himalaya unde căutau pe
marii înĠelepĠi risii úi tehnica secretă de a putea provoca extazul nirvana. Fenomenul
hippie aducea la Woodstock, de peste tot din America úi din lume, adolescenĠi úi
tineri dornici să se iniĠieze ,,în libertate”.
Dincolo de vârsta majoratului s-au instituit frăĠiile din colegii sau facultăĠi
unde noul membru este iniĠiat, cu obligaĠia unei discreĠii faĠă de apartenenĠa sa.
În actualitate, obĠinerea bacalaureatului ca examen de maturitate,
sărbătorirea majoratului, terminarea stagiului militar, prima aventură amoroasă sau
chiar căsătoria reprezintă pentru un tânăr sau o tânără un parcurs marcat de bucuria
colectivă a acestor succese prin diferite manifestări de celebrare úi satisfacĠie.
PosibilităĠile actuale ale majorităĠii adolescenĠilor români de a pleca în
călătorii ,,iniĠiatice” se limitează din fericire la excursii úi tabere organizate de úcoală
la munte sau la mare. Totuúi, se întâmplă ca unii, aflaĠi în afara controlului părintesc
sau instituĠional, ,,să facă prima noapte albă”, cu fumat úi petreceri ,,bahice”.
MulĠi dintre ei, în aceste ocazii au úi primele experienĠe erotice care îi
transformă semnificativ din punct de vedere psihoemoĠional: îúi arogă iluzoriu úi
demonstrativ un statut comportamental superior vârstei reale.
Grupurile de adolescenĠi se constituie uneori dintr-o trebuinĠă identitară de
a se distinge de ceilalĠi úi mai ales de adulĠi. Comportamentul nonverbal provocator,
atitudinea independentă în faĠa adulĠilor, vestimentaĠia de o anumită culoare, blugii
rupĠi sau uzaĠi ostentativ la nivelul genunchilor, nelipsita Ġigară plasată în colĠul
gurii, un anumit tip de tunsoare ori coafură, tatuajele complicate, piercinguri plasate
úocant în diverse zone anatomice, exprimă atitudinea unui adolescent rebel aflat la
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graniĠa comportamentului normal. Membrii acestor grupuri ascultă un anumit gen de
muzică, dispreĠuind alte linii melodice prin etichetări negative făĠiúe úi peiorative;
aceeaúi situaĠie este afiúată úi în ceea ce priveúte dansul, acceptate fiind doar anumite
stiluri în vreme ce altele sunt luate în derizoriu.
Expresia favorită la petreceri care face trimitere la generaĠia anilor 60 – 70,
,,sex, drogs and rock and roll”, este destul de lămuritoare în ceea ce priveúte
atitudinea ,,filosofică” a acestor tineri care încearcă să evadeze din plictiseală úi lipsa
de sens existenĠială; aceste stări úi trăiri negative sunt atribuite de ei societăĠii úi de
multe ori familiei ,,dezinteresate” de opĠiunile lor.
Câteodată, din diferite motive, părinĠii, psihologul úcolar, profesorii sau
chiar autorităĠile nu realizează o comunicare de calitate pentru a-i avertiza în
legătură cu riscurile unor devianĠe de la comportamentul normal úi astfel mulĠi dintre
aceúti adolescenĠi ajung în situaĠii de blocaj relaĠional, afectiv, financiar sau chiar în
conflict cu legea.
Prima Ġigară cu marijuana sau prima priză de haúiú la petrecere este oferită
gratis pentru a-i atrage în atmosfera relaxată, dar apoi consumatorul dezorientat
înĠelege, din aproape în aproape, că totul în viaĠă se plăteúte scump.
Inadaptarea acestor adolescenĠi este evidenĠiată incipient cel mai adesea în
tulburările de relaĠionare cu părinĠii, profesorii, colegii, precum úi în atitudinea de
ignorare a regulilor comunităĠii úi colectivităĠii úcolare din care aceútia fac parte.
Comportamentele predelictuale debutează, în primul rând, cu modificări ale traseului
normal de dezvoltare a personalităĠii: unii adolescenĠi încep să absenteze de la orele
de curs, mint părinĠii în legătură cu frecvenĠa úi situaĠia úcolară, copiază la evaluările
organizate, dezvoltă atitudini demonstrativ agresive cu alĠi colegi, inclusiv cu fetele
pe care le sperie ,,în glumă”.
Nu în ultimul rând, uneori încep să fumeze în faĠa adulĠilor úi să
demonstreze atitudini nonconformiste. MulĠi dintre aceúti inadaptaĠi ajung chiar la
abateri normative grave: furturi, dromomanie, jafuri úi violenĠe, adicĠiile
toxicomaniacale precum consumul de droguri úi alcool, prostituĠie, vagabondaj etc.
(Rudică, 2008).
Fenomenele de devianĠă cantitativă se produc deja în procente
considerabile în populaĠia de vârstă tânără, provocând frecvent disfuncĠii grave în
planul pregătirii úcolare. Internetul este un alt vector tentant al accesului la
cunoaúterea rapidă, care favorizează independenĠa elevilor faĠă de părinĠi în privinĠa
conĠinutului instructiv-educativ, dar úi mai mult în aria relaĠionării-socializării.
RelaĠia copilului cu mediul social devine de necontrolat pentru familie,
chiar úi acolo unde s-ar dori acest lucru. DevianĠele acestei vârste sunt de diferite
tipuri, relaĠionându-se cu fenomene de inadaptare sau dezadaptare socială mergând
uneori până la forme accentuat patologice. Comportamentul deviant poate fi
manifest sau latent, ori în stare suspendată temporar, păstrând anumite limite
tolerabile sau depăúindu-le. Ca dinamică de grup, novicele poate fi acceptat de
membrii grupurilor în cazul în care nu pune în pericol existenĠa acestora, sau respins
úi sancĠionat dacă atentează la bunul mers al vieĠii úi activităĠii grupului; cunoaúte
grade úi forme diferite de manifestare, de la cele acceptabile social până la cele
infracĠionale, delictuale sau chiar criminale.
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II. DEPRESIA ùI CONSUMUL DE SUBSTANğE ÎN ADOLESCENğĂ
Ca afecĠiune psihică, DicĠionarul de psihologie Larousse defineúte
depresia drept ,,boală mentală caracterizată printr-o modificare profundă a stării
timice, a dispoziĠiei în sensul tristeĠii, a suferinĠei morale úi a încetinirii
psihomotorii” (Larousse p. 326).
Simptomele exterioare ale depresiei la adolescenĠii afectaĠi apar destul de
clar: tristeĠea, iritabilitatea, anxietatea, abulia, pierderea interesului vis-a-vis de
activităĠile care înainte aduceau bucurie úi dorinĠă de acĠiune. La subiecĠii în cauză
apar, de asemenea, gânduri de inutilitate úi senzaĠia de vid sufletesc.
Din nevoia de a compensa aceste stări de inacĠiune, dezangajare úi tristeĠe
se produce un tip de emergenĠă negativă. Socializarea delincvenĠială úi asocierea cu
consumul de substanĠe (alcool, tutun úi alte substanĠe) au rolul de elibera subiecĠii
din starea de pressing psihologic.
Depresivul este, în primul rând, un neînĠeles tulburat de úocul unei frustrări
de moment sau care s-a cumulat în decurs de luni/ani de zile ca un doliu sufletesc, o
nemulĠumire ce domină dinamica interioară a sinelui. De asemenea, este tentat să
evidenĠieze doar neajunsurile úi negativitatea în interiorul úi exteriorul său, fără a
dori să aprecieze úi aspectele pozitive ale realităĠii.
Astfel, adolescentul dezamăgit de limitele economice personale, căzut în
capcana cluberilor este asigurat de „binevoitorii” din anturaj că este înĠeles în ceea
ce priveúte starea sufletească prin care trece, i se spune că substanĠa pe care o va
consuma va risipi ca prin farmec starea de rău úi va obĠine din nou starea de bine úi
veselie. De asemenea, i se arată că acest comportament de consum îl va asimila
statutar în grupul său de apartenenĠă, fiind perceput ca unul de-al lor.
Nimic mai fals. La o vreme după instalarea dependenĠei úi a cortegiului
său de manifestări psihopatologice asociate, ,,prietenii” dispar din anturaj úi în locul
lor apar dealerii (distribuitorii de droguri), cu lista datoriilor financiare pe care
nefericitul le are de achitat pentru consumul substanĠelor. Este un truism că drogurile
úi substanĠele halucinogene nu fac decât să potenĠeze iluzoriu personalitatea imatură
úi de cele mai multe ori labilă a subiectului.
Cercetările efectuate de Fachs úi Marcelli (1998), pe grupuri de adolescenĠi
úcolarizaĠi, au evidenĠiat că, între adolescenĠii normali úi cei diagnosticaĠi cu
depresie, utilizarea de substanĠe se prezenta într-un procent de două ori mai mare în
cazul tutunului, de trei ori pentru alcool, de patru ori la haúiú úi de zece ori pentru
alte droguri (Marcelli, Berthaut, 2001). În ceea ce priveúte genul feminin, consumul
de alcool reprezintă în adolescenĠă o consecinĠă a depresiei úi anxietăĠii; este utilizat
în scop sedativ sau ca automedicaĠie, în timp ce la genul masculin consumul de
alcool face parte dintr-o formă de manifestări externalizate cu aparenĠă psihopatică.
În aceeaúi cercetare se preia constatarea lui Naomi Breslau (1991) vizând
corelaĠia dintre depresie úi dependenĠa de nicotină la adult. Ferguson úi colaboratorii
săi (1996) evidenĠiau un indicator cu risc de dependenĠă de nicotină multiplicat de
4,5 ori în favoarea adolescenĠilor deprimaĠi, comparativ cu lotul de control
(Marcelli, Berthaut, 2007).
ComparaĠia alternativă a lui Brown úi colaboratorii, demonstrează faptul
că la un moment t consumul de tutun nu este neapărat asociat depresiei atunci când
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sunt controlate celelalte variabile (mai ales consumul de droguri úi tulburările de
comportament); totuúi cercetările ulterioare pun în lumină faptul că adolescenĠii
fumători prezintă un risc de două ori mai mare decât ceilalĠi să dezvolte un episod
depresiv major pe parcursul unui an.
RelaĠia dintre depresie úi dependenĠa de nicotină rămâne semnificativă,
chiar dacă într-un grad mai scăzut: cercetătorii mai sus menĠionaĠi argumentează
faptul că, tabagismul accentuat (mai mult de zece Ġigări pe zi) la vârsta adolescenĠei
trebuie să apară obligatoriu ca un indicator de alarmă pentru psihologul clinician.
AdolescenĠii aflaĠi în depresie absentează nemotivat de la úcoală mai mult decât
ceilalĠi elevi, nu au performanĠă úcolară úi de multe ori pot să manifeste un
comportament deviant (violenĠă; adicĠii, slabă comunicare cu ceilalĠi). În mediul
familial la aceúti subiecĠi apar stări frecvente de bulimie úi somnolenĠă, dezinteres
pentru competiĠie în aproape toate situaĠiile cotidiene. La fete este cunoscut úi
sindromul anorexiei, ori dimpotrivă, apariĠia bulimiei care poate fi un indicator
serios al riscului suicidar.
III. AUTOAGRESIUNEA LA VÂRSTA ADOLESCENğEI
Autovătămarea intenĠionată este întâlnită uneori în adolescenĠă ca o
agresiune împotriva propriei persoane. Acest act demonstrativ úi patologic vrea să
atragă atenĠia, să úocheze úi totodată úi să fie perceput ca un strigăt de ajutor cu
privire la problemele úi starea sufletească prin care trece respectiva persoană. În
practica de specialitate se pot întâlni tineri cu multiple leziuni tegumentare, arsuri
autoprovocate, tăieturi la nivelul braĠelor ori pe alte suprafeĠe ale corpului.
Pericolul suicidar la adolescenĠă este evidenĠiat de două forme
comportamentale majore care apar cu mult timp înainte de tentativă: intenĠia clară
autentică de a se sinucide úi suicidul ca strigăt de ajutor fără o pulsiune de moarte
autentică, care este semnalizată prin tentative non radicale (medicamente, supradoze,
tentative).
Salomeia Putnoky (2010) constată că totuúi, la aceste vârste nu există o
pulsiune tanatologică autentică, ci se încearcă de fapt atragerea atenĠiei adulĠilor cu
mijloace úi atitudini radicale. Autoarea conchide: ,,suicidul în sine rămâne un act de
conduită imprecis de identificat în cadrul comportamentului autoagresiv, mai ales la
copii úi adolescenĠi. Reuúita poate să nu constituie o autentică expresie a unui suicid,
după cum suicidul nereuúit poate fi cu totul diferit ca semnificaĠie de o tentativă
suicidară” (Putnoky., 2010, p.27).
În lucrarea Mitul sinuciderii, autorul american Thomas Joiner arată că este
o gravă eroare să credem că un copil sau un adolescent cu risc suicidar nu va trece la
act deoarece îi lipseúte pulsiunea reală tanatologică specifică adulĠilor. El arată că în
SUA la nivelul anului 2005 s-au sinucis prin diferite metode radicale în special prin
împuúcare 272 de copii úi adolescenĠi americani (Joiner, 2013). Dintre aceútia mulĠi
adolescenĠi erau consumatori de droguri sau se aflau sub medicaĠie antidepresivă.
Înainte de a se sinucide unii au provocat masacre cumplite în úcoli, licee úi facultăĠi.
Aceste aberaĠii comportamentale pot ridica unele ipoteze cu privire la
acĠiunea paradoxală a medicamentelor úi drogurilor legale. Acestea sunt administrate
pentru relaxare psihoterapeutică sau eficienĠă cognitivă úi, la un moment dat, în
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funcĠie de personalitatea subiectului, pot să producă comportamente paradoxale úi
chiar dezastre criminale.
Cu privire la autoagresivitatea tinerilor în Ġara noastră, apar date
importante în articolul de analiză documentară ,,Abordare psihosocială a sinuciderii
ca formă particulară a violenĠei”. Autorii Doina Săucan, Aurora Liiceanu úi Mihai
Micle (www.criminologie.ro, Abordare psihosocială a sinuciderii ca formă
particulară a violenĠei), prezentau o apreciere a OMS, ce evidenĠia faptul că există
un număr semnificativ de mare de copii úi tineri care se sinucid în România.
O altă sursă utilizată de autorii sus menĠionaĠi, úi anume Studiul pentru
implementarea Planului NaĠional de AcĠiune pentru Tineret, la nivelul anilor 2003
arăta că ponderea sinuciderilor juvenile se menĠine constantă, înregistrându-se o
scădere de doar 1,2 %. După cum se arată mai departe în articol, se pare că cele mai
multe sinucideri s-au produs în anul 2003 (Săucan, Liiceanu, Micle, 2005).
Totalul sinuciderilor pentru România anului 2003, prezenta următoarele
ponderi pe categorii de vârstă: 25-29 de ani - 47,3%; 20-24 de ani - 35,4%; 15-19
ani - 18,3%. În privinĠa genului, pentru acea perioadă, fenomenul era mai accentuat
la băieĠi, într-un raport de 6 la 1. Din punct de vedere clinic, la copii úi tineri formele
depresiei ca afecĠiune psihologică se diferenĠiază nesemnificativ de cea întâlnită la
adulĠi (Săucan, Liiceanu, Micle, 2005).
După unii autori, cauza principală la nivel individual ce influenĠează acest
comportament autodistructiv, îúi are originea într-un dezechilibru al mediatorilor
chimici de la nivelul creierului. Aceútia provoacă deprimarea gândirii, distorsiuni
psihice precum úi dezechilibre somatice.
Fenomenul s-a pretat la teoretizări útiinĠifice: Durkheim cu teoria anomiei,
Freud pentru care sinuciderea era o formă de homicid (Larousse, 2006); teoria
trifactorială (Andrew Henry, James Short); teoria integrării statutului (Jack Gibbs,
Walter Martin, Mitrofan, 1994). Mai consemnăm teoria înĠelesurilor suicidare
formulată de Jack Douglas precum úi teoria procesului suicidar a lui Jerry Jacobs
(Săucan, Liiceanu, Micle, 2005).
IV. OPINII DE FINAL
Trecând în revistă aceste fenomene de adicĠie, în final putem să admitem
că alcoolul, tutunul úi drogurile consumate frecvent în adolescenĠă, în orice cantitate,
naturale sau de sinteză, legale sau nu, generează după un timp foarte scurt
fenomenul de dependenĠă úi uneori cel de toleranĠă crescută a organismului la
substanĠele respective.
S-a demonstrat că drogurile nu au nici un efect benefic terapeutic certificat
medical sau de relaxare. Acestea doar tulbură úi subminează starea de sănătate,
echilibrul neural úi social al subiecĠilor consumatori, aducându-i rapid la forme de
deprimare psihică úi fizică.
De cele mai multe ori, stările de rău fizic individual alternează cu
tendinĠele distructiv criminogene produse de sevrajul care se instalează obligatoriu
mai devreme sau mai târziu.
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Regretele apar tardiv úi de regulă abia atunci când sănătatea acestor
nefericiĠi este distrusă iremediabil. AdolescenĠii ar trebui conútientizaĠi continuu, în
toate mediile pe care le frecventează, că nu există alternative sau negocieri în
capcana acestor adicĠii. Ca soluĠie, nu există decât evitarea, abandonarea consumului
sau, în caz contrar, distrugerea psihosomatică úi moartea.
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ROLUL COMPETENğELOR INTERCULTURALE
ÎN PREGĂTIREA MILITARILOR PARTICIPANğI
LA MISIUNI EXTERNE
Ilona VOICU∗

Rezumat: Misiunile în afara teritoriului statului român la care iau parte militarii au
loc în medii din ce în ce mai complexe, care presupun un permanent efort de adaptare nu
numai la cerinĠele impuse de misiune, ci úi la caracteristicile zonei de dislocare. Unul dintre
aspectele importante, cu caracter de solicitare majoră pentru unii dintre militari, este
reprezentat de caracteristicile culturale ale zonei respective, în special în situaĠia în care
participă pentru prima dată la o misiune derulată pe acel teritoriu. După oferirea unor repere
teoretice generale úi particularizate la mediul militar, cu privire la competenĠele interculturale
úi dezvoltarea acestora, lucrarea propune un model operaĠional de abordare a procesului de
dezvoltare a acestor competenĠe în rândul militarilor români care participă la misiuni externe
úi punctează rolul pozitiv al acestora în diminuarea riscului apariĠiei unor comportamente
dezadaptative, pe parcursul derulării misiunilor.
Abstract: The missions abroad of the romanian military take place in increasingly
complex environments, which are requiring a constant effort to adapt not only to the mission
demands, but also to the characteristics of the deployment areas. One of the most important
aspects, which functions as a major demand for some soldiers, is represented by the cultural
characteristics of this area, especially when we talk about a first participation to this kind of
mission. After a theoretical framework of the intercultural competencies, in general, and in the
military, in particular, the paper contents an operational model, proposed in order to explain
the main aspects involved in the development of the cross-cultural competencies for the
romanian military who participate to the missions abroad. Moreover, the model shows the
positive role of these competencies in order to decrease the risk of desadaptative behaviors
during the missions.

I. COMPETENğELE INTERCULTURALE – ELEMENTE GENERALE
CompetenĠele interculturale, în general, sunt definite ca fiind un set de
comportamente, atitudini úi politici congruente, care sunt instituite la nivelul unui
sistem, al unei agenĠii sau în rândul profesioniútilor dintr-un anumit domeniu úi care
determină acel sistem, acea agenĠie sau acei profesioniúti să lucreze eficient în
situaĠii culturale diferite1.

∗

Sociolog, Centrul de investigaĠii sociocomportamentale/DirecĠia management resurse umane, M.Ap.N.
T. Cross, B. Bazron, K. Dennis, M. Isaacs (1989), Towards a culturally competent system of care, vol. I, Georgetown
University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center, Washington, D.C. úi M. Isaacs, M. Benjamin
(1991), Towards a culturally competent system of care. vol. II (Programs which utilize culturally competent principles),
Georgetown University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center, Washington, D.C.
1
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Dintr-o perspectivă operaĠională, competenĠele interculturale presupun
integrarea úi transformarea cunoútinĠelor despre indivizi sau grupuri de oameni, în
standarde specifice, politici, practici úi atitudini utilizate în mod adecvat în anumite
contexte culturale pentru a creúte calitatea interacĠiunilor2.
Alături de termenul de competenĠe interculturale, în literatura de
specialitate sunt adesea utilizaĠi úi cei de sensibilitate interculturală3 sau de
maturitate interculturală4, în funcĠie de orientările teoretice ale cercetătorilor care
abordează această problematică, însă, în esenĠă, se referă la acelaúi aspect, legat de
capacitatea unei persoane de a deĠine úi utiliza un set de cunoútinĠe, atitudini úi
comportamente care să-i permită să acĠioneze eficient în situaĠii diverse din punct de
vedere cultural.
În ultimii ani, au fost dezvoltate o serie de teorii cu privire la modul în care
indivizii ajung să îúi dezvolte aceste competenĠe sau, altfel spus, să dobândească
sensibilitate interculturală. Este însă important de notat faptul că, majoritatea acestor
teorii „au fost create pe baza experienĠei personale a cercetătorilor sau a
teoreticienilor sau cu scopul de a crea instrumente specifice pentru a măsura
trăsăturile teoretizate. Nicio cercetare în domeniul sensibilităĠii interculturale nu a
dus la dezvoltarea unei teorii plecând de la feedback-ul indivizilor din diferite
culturi”5. Cu rezerva menĠionată anterior, pentru lucrarea de faĠă, am optat pentru
prezentarea a două dintre aceste modele teoretice.
Modelul dezvoltării sensibilităĠii interculturale al lui Bennett (1993)
Modelul dezvoltării sensibilităĠii interculturale al lui Bennett (ilustrat în
figura nr. 1), realizat pe baza teoriei constructiviste, descrie o serie de stadii de
dezvoltare pe care le parcurge un individ, pentru a atinge un optimum din punct de
vedere al sensibilităĠii interculturale. Modelul se bazează pe două categorii de stadii
distincte: etnocentrism úi etnorelativism. Stadiile etnocentrice reprezintă „versiunea
culturală a stadiilor egocentrice din dezvoltarea personală, în care indivizii văd
lumea doar în măsura în care se referă la ei înúiúi”6. În mod similar, în stadiile
etnocentrice ale sensibilităĠii interculturale, indivizii văd culturile doar în relaĠie cu
propria lor cultură de apartenenĠă. În cadrul acestui stadiu, Bennett identifică
existenĠa a trei sub-stadii: negarea, apărarea úi minimizarea: „operând pe baza unor
asumpĠii de tip etnocentric, înĠelesul pe care o persoană îl conferă diferenĠelor
culturale va varia de la negare totală a existenĠei lor, la minimizarea importanĠei
acestora”7. Termenul de etnorelativism, este creat de Bennett în antiteză cu
etnocentrismul úi presupune, la rândul său, trei sub-stadii: acceptarea, adaptarea úi

2
K. Davis (1997), Exploring the intersection between cultural competency and managed behavioral health care policy:
Implication for state and country mental health agencies, National Technical Assistance Center for State Mintal Health
Planning, Alexandria, VA.
3
Pentru exemplificare, vezi M.J. Bennett (1993), „Towards ethnorelativism. A developmental model of intercultural
sensitivity”, în R. Michael Paige (ed.), Education for the intercultural experience, ME: Intercultural Press, Yarmouth.
4
Pentru exemplificare, vezi Patricia M. King, Marcia B. Baxter Magolda (2005), A developmental model of intercultural
maturity, Journal of College Student Development, 46(6), pp. 571 – 592, https://muse.jhu.edu/, accesat la data de 04.06.2015.
5
Melanie L. Wicinski, Arthur Ray McRory (2012), Identifying Intercultural Sensitivity Competencies Trough Focus Group
Research, Proceedings of the 2012 CIAE Pre-Conference, 4-6 November 2012, Las Vegas, Nevada, p. 178.
6
Ibid, p. 179.
7
M.J. Bennett, Op. cit., p. 30.
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integrarea. În viziunea autorului acestui model explicativ, stadiile etnorelativismului
trec de la acceptarea diferenĠelor culturale ca inevitabile sau chiar ca dezirabile, prin
adaptarea la diferenĠele interculturale, cu ajutorul abilităĠilor de comunicare, până la
stadiul final al integrării, în care etnorelativismul poate fi sintetizat într-o „nouă
identitate coerentă úi funcĠională”8. Cu alte cuvinte, persoanele etnorelative acceptă
credinĠele, convingerile, valorile partenerilor de interacĠiune proveniĠi din culturi
diferite de a lor úi îi acceptă ca egali, indiferent dacă sunt sau nu de acord cu
respectivele elemente culturale.

Integrare
Adaptare
Acceptare

Negare

Apărare

Minimizare

Figura nr. 1 - Modelul dezvoltării sensibilităĠii interculturale al lui Bennett9
Una dintre criticile aduse modelului propus de Bennett se referă la
„punctul-terminus” al acestuia, atins odată cu integrarea totală, care reprezintă o
„pierdere totală o identităĠii culturale úi o creare a unei noi identităĠi, independente
de cultura în care cineva a fost crescut”10. Sparrow11, de exemplu, argumentează că
indivizii sunt, practic, incapabili să se dispenseze în totalitate de cultura din care
provin úi propune, în schimb, o abordare în care persoanele angajate în experienĠe
interculturale reuúesc să se integreze raportându-se la acestea prin „lentilele”
propriei lor culturi, putând să se schimbe în privinĠa a ceea ce cred că sunt sau a ceea
ce valorizează, dar fără a abandona vreodată valorile úi credinĠele personale. Studiul
realizat de Sparrow stabileúte că „respondenĠii […] au vorbit despre experienĠele lor
de construire a noii identităĠi, dar întotdeauna în cadrul unor definiĠii culturale deja
existente”.12
O altă critică pertinentă a modelului Bennett vine dintr-o altă perspectivă:
cea a terminologiei utilizate, considerate de către Schules13, de exemplu, ca fiind una
care operează cu judecăĠi de valoare care pun etichete negative sau pozitive pe stadii
ale dezvoltării personale, când, în fapt, etnocentrismul ar trebui considerat ca stadiu
iniĠial al dezvoltării competenĠelor interculturale pentru fiecare dintre noi.
8

M.J. Bennett, Op. cit., p. 47.
9
După T.L. Fuller (2007), „Study abroad experiences in intercultural sensitivity among graduate theological students. A
preliminary and exploratory investigation”, în Christian Higher Education, 6(4), p. 324.
10
M.L. Wicinski, A.R.McRory, Op. cit., p. 180.
11
L.M. Sparrow (2000), Beyond multicultural man: Complexities of identity, International Journal of Intercultural Relations,
24 (2), pp. 147 – 196.
12
L.M. Sparrow, Op. cit., p. 190.
13
J. Shaules (2007), Deep Culture: The hidden challenges of global living, Multilingual Matters, Tonawanda, New York.
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Modelul extins al competenĠelor interculturale al lui Wicinski úi McRory
(2012)
Modelul propus de către cei doi autori (figura nr. 2), elaborat în baza unei
cercetări derulate în cadrul UniversităĠii din Florida de Sud, cu participarea unor
studenĠi străini care studiau în Statele Unite, se bazează pe trei componente
principale: curiozitate (Curiosity), conútientizare (Awareness) úi înĠelegere
(Understanding).
Curiozitatea reprezintă stadiul în care o persoană nu înĠelege pe deplin de
ce există diferenĠe între culturi sau în ce constau acestea, dar începe să simtă nevoia
de a pune întrebări legate de aspectele de ordin cultural, chiar dacă, uneori, aceste
întrebări „pot fi inadecvate sau inutile”14 sau pot dovedi doar un interes de suprafaĠă.
Conútientizarea reprezintă etapa intermediară a dezvoltării competenĠelor
interculturale, cea în care „indivizii nu sunt conútienĠi încă de nuanĠele culturii, dar
sunt capabili să facă schimbări elementare în atitudini úi comportamente, pentru a-úi
asigura relaĠii pozitive cu persoane din cultura gazdă”15.
ÎnĠelegerea reprezintă etapa cea mai profundă a dobândirii acestor
competenĠe, în care „indivizii sunt complet conútienĠi de existenĠa diferenĠelor úi le
acordă respect”16.

Curiozitate

Conútientizare

ÎnĠelegere
Figura nr. 2 - Reprezentare vizuală a modelului extins al competenĠelor
interculturale17
Este un model care, spre deosebire de cel propus de către Bennett, nu mai
postulează existenĠa unei „staĠii-terminus” a dezvoltării acestor competenĠe, ci se
raportează la ea într-o manieră ciclică úi care face procesul dependent de contextul
cultural în care are loc. Altfel spus, un nou context cultural va necesita reluarea
procesului, întrucât competenĠele interculturale nu sunt universal valabile, aúa cum
de altfel, subliniază úi autorii: „Cineva poate deveni sensibil la o cultură doar pentru

14

M.L. Wicinski, A.R.McRory, Op. cit., p. 185.
Ibid.
Ibid.
17
Adaptare după M.L. Wicinski, A.R.McRory, Op. cit., p. 186.
15
16
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a întâlni pe cineva sau pentru a călători către o regiune nouă, cu reguli úi obiceiuri
noi úi în care va trebui să o ia din nou de la capăt cu etapa de curiozitate”18.
Deúi abordează procesul dobândirii competenĠelor interculturale într-o
manieră mai nuanĠată, punând accent pe context, modelul prezentat are, totuúi,
limitele sale. Una dintre acestea este reprezentată, desigur, de faptul că este construit
pe baza unei cercetări relativ restrânse (trei focus-grupuri, cu câte 14 participanĠi)
pentru a permite generalizări de un asemenea nivel. O a doua obiecĠie poate fi
ridicată cu privire la însăúi ciclicitatea perfectă a modelului, întrucât este puĠin
probabil ca o persoană care a trecut cel puĠin o dată prin etapa curiozităĠii în raport
cu o cultură să reia din acelaúi punct procesul, în raport cu o alta. Este de presupus
că, pe baza experienĠei interculturale anterioare, este deja conútientă de faptul că
trebuie să încerce să aibă o cunoaútere mai profundă úi că este necesar să-úi ajusteze
comportamentul, pentru a putea relaĠiona eficient úi pentru a se adapta.
II. COMPETENğELE INTERCULTURALE ÎN CONTEXT MILITAR
În mediul militar, interesul pentru această tematică a pornit de la necesităĠi
mai degrabă pragmatice, decât teoretice: misiunile militare desfăúurate în diverse
zone ale lumii au început să presupună, din ce în ce mai mult, interacĠiuni cu
persoane úi contexte radical diferite din punct de vedere cultural faĠă de cultura de
provenienĠă a militarilor úi, în multe situaĠii, s-a constatat că succesul unor misiuni
depinde úi de buna derulare a acestor interacĠiuni. Mai mult decât atât, în cazul
militarilor, spre deosebire de anumite categorii de civili care învaĠă sau lucrează în
medii multiculturale, renunĠarea la misiune din motive care Ġin de neadaptarea la un
context cultural diferit nu este o opĠiune, iar „dislocarea militarilor úi a
comandanĠilor acestora fără cunoútinĠele úi abilităĠile interculturale necesare poate
avea consecinĠe care merg dincolo de planul individual”19. Prin urmare,
competenĠele interculturale sunt recunoscute ca fiind „capacităĠi importante, care
ajută personalul să devină gata de misiune úi să facă faĠă provocărilor acesteia”20.
Unul dintre cele mai sugestive modele referitoare la competenĠele
interculturale úi modul de dezvoltare a acestora în contextul misiunilor în teatre de
operaĠii este cel propus de către McDonald.21 (figura nr. 3).

18

Ibid.
Allison Abbe, Lisa M.V. Gulick, L. Jeffrey Herman (2007), Cross-Cultural Competence in Army Leaders: A Conceptual
and Empirical Foundation, United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences,
www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/sr2008-01.pdf, accesat la data de 23.09.2015.
20
Elizabeth Culhane, Patrice Reid, Loring J. Crepeau (2012), Beyond Frontiers: The Critical Role of Cross-Cultural
Competence in the Military, SIOP, http://www.siop.org/tip/july12/05culhane.aspx.
21
Daniel P. McDonald (2008), A Brief Note on the Multi-layered Nature of Cross-cultural Competence (DEOMI Technical
Report No. 22-08), Defense Equal Opportunity management Institute (DEOMI), Patrick Air Force Base, Fl,
http://www.deomi.org/CulturalReadiness/documents/A_brief_note_on_the_Multi-layered_nature_of_cross-cultural .
19
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Cunoaúterea
propriei culturi

Cunoaútere úi
interacĠiune
culturală în
propria
echipă
(grupă,
pluton)

Cunoaútere úi
interacĠiune
culturală cu
militari ai altor
armate

Cunoaúterea
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dislocare/de
provenienĠă a
inamicului

Figura nr. 3 - Reprezentarea vizuală a interacĠiunilor interculturale în mediul
operaĠional (adaptare după Mc.Donald, 2008)
Conform autorului, orice militar, pentru a ajunge la un nivel optim de
competenĠe interculturale, pleacă, la început, de la propria cultură: „pentru a putea
relaĠiona intercultural în mod efectiv, orice persoană trebuie, pentru început, să
înĠeleagă conceptul mai larg de cultură, precum úi natura propriei culturi úi propriile
prejudecăĠi”.22 Pasul următor constă în utilizarea acestei conútientizări dobândite în
relaĠiile din grupul profesional de apartenenĠă, întrucât componenĠa oricărui
asemenea grup este, de cele mai multe ori, una eterogenă din punct de vedere
cultural. Ultimele două niveluri presupun deja interacĠiuni în medii culturale diferite
de cel de origine, aúa cum sunt zonele în care se desfăúoară misiuni externe, úi
implică o serie de competenĠe úi de atitudini specifice, care să permită atât o
comunicare interculturală optimă, cât úi o bună înĠelegere a specificului cultural al
zonelor respective.
Lucrul efectiv într-un mediu intercultural presupune adaptarea la trei
niveluri: personal, profesional úi interpersonal 23.
Domeniul personal vizează adaptarea generală, fizică úi psihică, la
aspectele cotidiene ale vieĠii, într-o cultură străină.
22

Ibid, p. 1.
Cele trei niveluri prezentate reprezintă o adaptare la mediul militar a modelului maturităĠii interculturale, dezvoltat de către
King, P. M.; Baxter Magolda M.B. (2005), A developmental model of intercultural maturity, Journal of College Student
Development, 46(6), pp. 571 – 592, https://muse.jhu.edu/.
23
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Să te adaptezi la o nouă cultură, cu reguli, norme, obiceiuri culinare úi de
viaĠă cotidiană diferite de cele ale culturii din care provii se poate dovedi un efort
destul de mare, consumator de resurse fizice úi mentale, care ar trebui să fie
direcĠionate, mai degrabă, către îndeplinirea cu succes a misiunii.
Cultura proprie în care s-au format militarii, normele úi valorile pe care úi
le-au însuúit pe parcursul socializării (în familie, la úcoală, din lecturi, din religie, din
mass-media etc.) le oferă o anumită înĠelegere cu privire la ce este normal úi ce nu,
ce este bine să faci úi ce nu. Întâlnirea cu o altă cultură, în care normalitatea sau
binele s-ar putea să însemne altceva, să fie privite dintr-o altă perspectivă, ar putea
constitui un “úoc cultural”, iar capacitatea lor de adaptare să fie pusă la încercare.
Domeniul profesional include performanĠa la locul de muncă úi adaptarea
la cerinĠele specifice ale activităĠii profesionale pe care le presupune misiunea
derulată într-un context multicultural.
Atunci când militarii participă la o misiune într-un teatru de operaĠii sau la
un exerciĠiu multinaĠional, este posibil ca cerinĠele profesionale să fie diferite, să
trebuiască să acĠioneze după regulamente úi proceduri de operare altele decât cele cu
care sunt obiúnuiĠi în activitatea curentă, derulată în Ġară. De asemenea, îndeplinirea
sarcinilor profesionale pe care le presupune misiunea sau exerciĠiul respectiv s-ar
putea să presupună modalităĠi noi de comunicare formală, úefi/comandanĠi
aparĠinând altor armate din coaliĠia multinaĠională, lucrul în cooperare cu militari
aparĠinând altor armate úi având modalităĠi de gândire úi/sau motivaĠii pentru
participarea la misiune diferite. Prin urmare, este de presupus că îndeplinirea cu
succes a sarcinilor profesionale implică úi cunoútinĠe úi abilităĠi din sfera
competenĠelor interculturale, care să permită adaptarea la acest context nou inclusiv
din punct de vedere profesional.
Domeniul interpersonal se referă la sfera socială úi relaĠională în context
multicultural úi presupune dezvoltarea unor relaĠii interpersonale optime, a unei bune
capacităĠi de a stabili contacte sociale noi úi funcĠionale cu persoane aparĠinând altor culturi.
Atunci când militarii ajung într-o zonă/arie de operaĠii, această dislocare
presupune o schimbare destul de mare úi este natural să aibă tendinĠa de a fi orientaĠi către
relaĠii úi schimburi interpersonale doar cu colegii de grupă/pluton/detaúament, pentru că
sunt persoane mai apropiate, au cel puĠin câteva lucruri în comun, vorbesc aceeaúi limbă
etc. Este o ,,zonă de confort” în care, însă, este greu de crezut că pot rămâne pentru
totdeauna, pentru că derularea misiunii presupune situaĠii úi contexte în care este necesar
să relaĠioneze atât cu militari aparĠinând altor armate, cât úi cu membri ai populaĠiei
locale. Pentru ca aceste relaĠionări să se realizeze cu succes úi să nu apară comportamente
cu caracter dezadaptativ, achiziĠia unor competenĠe interculturale care să-i ajute să útie ce
este recomandat să spună úi ce nu, cum să reacĠioneze úi să se comporte în anumite
situaĠii specifice devine o condiĠie importantă.
Dobândirea competenĠelor interculturale la toate cele trei niveluri
presupune un proces de parcurgere a unor stadii, aúa cum sunt prezentate în tabelul
de mai jos.
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Niveluri úi stadii de dezvoltare a competenĠelor interculturale
(după Modelul dezvoltării maturităĠii interculturale - King, Baxter Magolda, 2005).

Stadii
Intermediar

Dezvoltat

Personal

Lipsă de
conútientizare a
propriilor valori, a
propriilor
modalităĠi de
raportare la
diversitate (socială,
rasială, etnică, de
gen etc.), a propriei
identităĠi culturale;
lipsă totală de
înĠelegere a altor
culturi; identităĠile
persoanelor sunt
definite pe baza
unor criterii
externe; diferenĠele
sunt percepute ca
ameninĠări la
adresa propriei
identităĠi; naivitate
cu privire la diferite
practici úi valori
culturale;
catalogarea altor
practici úi
perspective
culturale decât cele
proprii ca fiind
greúite.

Un sens al
propriei identităĠi
mai evoluat,
distincĠia între eu
úi ceilalĠi din
punct de vedere
cultural este
conútientizată;
apar primele
conflicte
interioare între
propriile valori úi
cele ale altora úi
începe un proces
de auto-explorare
a propriei
identităĠi
culturale, are loc o
„scufundare” în
propria cultură;
este recunoscută
legitimitatea altor
culturi.

Abilitate de a trece
cu uúurinĠă, în plan
mental úi
comportamental, de
la o perspectivă
culturală la alta
(fără ca aceasta să
însemne, în mod
necesar, renunĠarea
la propriile repere
culturale);
capacitate de a se
proiecta pe sine, fie
úi temporar, în
contexte culturale
diferite de cel
propriu; capacitate
de a chestiona
aspecte ce Ġin de
diferenĠe culturale
într-o manieră
lipsită de
prejudecăĠi.

Profesional

PerformanĠa
profesională este
atinsă numai în
condiĠiile în care
sarcinile
profesionale úi
procedurile de
realizare a acestora
sunt cele însuúite în
propriul mediu
profesional úi

DorinĠă de a
îndeplini sarcinile
profesionale úi în
alte contexte
culturale;
procedurile úi
căile de
îndeplinire altele
decât cele
familiare sunt
acceptate mai

Capacitate de a
realiza performanĠă
profesională în
medii cât mai
diferite; acceptare a
unor proceduri de
operare diferite de
cele însuúite în
propriul mediu
cultural;

Niveluri

IniĠial
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Niveluri

Interpersonal

IniĠial
cultural; este
resimĠită nevoia
unui mediu de lucru
cât mai aproape de
cel familiar;
procedurile úi căile
de îndeplinire altele
decât cele familiare
sunt considerate
automat greúite.
DependenĠă de
relaĠionare cu
persoane cât mai
asemănătoare din
punct de vedere
cultural, ca
principală sursă de
identitate úi de
afirmare socială;
perspectivele pe
care le au ceilalĠi
(cei diferiĠi) sunt
văzute ca fiind
greúite; lipseúte
orice înĠelegere cu
privire la modul în
care sistemele
sociale influenĠează
normele altor
grupuri; problemele
sociale sunt privite
egocentric
(„e problema lor,
nu a mea”).

Stadii
Intermediar
degrabă din
dorinĠa de a nu
avea probleme,
decât din
considerarea lor
ca alternative
viabile de
îndeplinire a
misiunilor.

Dezvoltat
deschidere către
inovare
profesională, dacă
aceasta vine din
partea unor colegi
care provin din
medii culturale
diferite.

DorinĠă de a
interacĠiona cu
persoane diferite
din punct de
vedere cultural;
abĠinere de la a
exprima judecăĠi
negative la adresa
persoanelor din
alte culturi
(nu din
convingere, ci,
mai degrabă, din
dorinĠa de a primi
aprobarea
celorlalĠi);
perspectivele
celor diferiĠi sunt
acceptate ca
existente.

Capacitate de
angajare în relaĠii
concrete cu
persoane din alte
culturi, bazate pe
înĠelegerea úi
aprecierea
diferenĠelor;
înĠelegerea
modalităĠilor în
care practicile
individuale úi de
grup sunt
influenĠate de către
sistemele sociale în
care se dezvoltă;
dorinĠă de a acĠiona
pentru drepturile
altora.
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Etapa sensibilizării úi a conútientizării, precum úi cea a cunoaúterii
generale pot fi parcurse o singură dată, în cadrul pregătirii pentru misiune, în timp ce
cunoaúterea specifică úi dobândirea competenĠelor regionale úi de comunicare úi
negociere ar trebui reluată úi adaptată în funcĠie de misiune/zona de dislocare, de
fiecare dată când un militar participă pentru prima dată la o misiune în teatrul de
operaĠii respectiv.
Dezvoltarea acestor competenĠe va avea un impact pozitiv asupra nivelului
de pregătire pentru misiune, întrucât militarii care nu sunt capabili să înĠeleagă
diferenĠele culturale sau alte perspective, diferite de cele proprii, sunt, adesea, mai
susceptibili de a dezvolta reacĠii dezadaptative: „reĠeaua socială úi experienĠele care
construiesc perspectiva unui individ asupra lumii creează o bază pentru ceea ce este
înĠeles ca normalitate úi care este semnificativ pusă la încercare în mediul
operaĠional. Fără o pregătire adecvată pentru a preveni úocul dislocării, distanĠa între
ceea ce este nou úi ceea ce este considerat normal poate fi prea mare pentru a
permite unora dintre militari să-úi regleze comportamentul”.26
Prin urmare, putem considera că adaptarea cu succes la cerinĠele oricărei
misiuni presupune úi dobândirea unor competenĠe care să poată fi transpuse în
comportamente adecvate din punct de vedere intercultural - de câútigare a încrederii
populaĠiei locale, de înĠelegere a problemelor acesteia, de comunicare eficientă cu
persoane formate într-o cultură diferită de cea proprie.
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