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INTRODUCERE 

Lucrarea de faŃă studiază, în principal, orientările valorice şi dezvoltarea personală a 

românilor din Ńară şi din afara ei. Am ales această temă complexă de cercetare din motive de 

natură practică şi teoretică. ImportanŃa unei asemenea teme derivă din implicaŃiile majore pe care 

structurarea unui sistem dezirabil de valori îl are atât în plan macrosocial (generaŃii de tineri care 

întâmpină dificultăŃi reale în inserŃia socială şi profesională) cât şi în plan microsocial (imagine 

de sine negativă, subevaluare a potenŃialului biopsihic propriu, slabă capacitate de 

autocunoaştere, metacogniŃie, lipsa conturării unei perspective clare de viaŃă, de unde o motivare 

scăzută pentru activitatea de pregătire socioprofesională în general). Odată achiziŃionate şi 

acceptate de individ, valorile reprezintă repere ale comportamentului psihosocial, propulsând şi 

orientând întreaga energie psihică în împlinirea aspiraŃiilor la nivel intra- şi interpersonal, 

aducând un puternic sentiment de satisfacŃie în viaŃă. 

Pe de altă parte, fenomenul emigraŃiei a oferit nota de particularitate de care teza avea 

nevoie pentru a căpăta identitate proprie. EmigraŃia şi mecanismele sale reprezintă o temă de 

mare actualitate, în context naŃional sau internaŃional. Astăzi, se pare că emigrarea a devenit 

pentru români mai mult o strategie de viaŃă. MotivaŃi în special de un trai mai bun ca cel din Ńara 

de origine, românii îşi construiesc strategii pentru sine şi familie. 

Complexitatea temei supusă cercetării, multitudinea şi diversitatea variabilelor luate în 

studiu au necesitat structurarea demersului teoretic şi metodologic-investigativ în două părŃi 

distincte. Astfel, prima parte include coordonate de natură teoretică ce vizează: orientările 

valorice (primul capitol), dezvoltarea personală (capitolul al doilea), emigranŃii români în 

Danemarca (al treilea capitol). A doua parte include contribuŃiile proprii aplicative. În acest sens, 

capitolul patru abordează coordonatele metodologice generale, în timp ce capitolul cinci studiază 

orientările valorice şi dezvoltarea personală în rândul emigranŃilor români. În cele din urmă, 

ultimul capitol cercetează orientările valorice, dezvoltarea personală şi percepŃia emigrării, din 

perspectiva românilor rămaşi în Ńară. 

 

CAPITOLUL I. ORIENT ĂRI VALORICE 

Acest prim capitol teoretic prezintă: delimitările conceptuale  şi definiŃiile semnificative 

ale termenilor, caracteristicile valorilor, taxonomia acestora, factorii favorizanŃi în formarea 

valorilor, stadiile şi mecanismele de internalizare a valorilor, transformările ce au loc la nivelul 

valorilor individuale, direcŃiile reprezentative în studiul valorilor din spaŃiul internaŃional şi 

românesc, direcŃii de dezvoltare a demersului propriu de cercetare.  
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DefiniŃia noastră oferită orientărilor valorice individuale este: orientările valorice 

reprezintă alegerile unei persoane privind pluralităŃile de valori, ce se grupează în categorii 

organizate şi generalizate şi care influenŃează persoana la nivel atitudinal şi comportamental. 

Desigur, alegerile se realizează la nivel inconştient (pe parcursul copilăriei) şi conştient (la 

maturitate). 

Schimbările sociale radicale din Europa Centrală şi de Est au antrenat modificări de 

substanŃă în mentalitatea populaŃiilor, inclusiv a tinerilor. Preocuparea pentru studiul personalităŃii 

(a sinelui, identităŃii sociale, mentalităŃilor, valorilor) în condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă 

este dominantă în psihosociologia din fostele Ńări cu economie centralizată, remarca S. Chelcea 

(1994, p. 100). Astfel, în ultimii 15 ani, în societatea românească a apărut o generaŃie de tineri 

pentru care revoluŃia şi idealurile sale fac parte dintr-o istorie care nu le aparŃine. Aceşti tineri 

sunt, la nivel valoric, produsul unei societăŃi în tranziŃie, anomice, iar singurul mod de viaŃă 

cunoscut are la bază schimbarea. În anumite medii sociale, o parte dintre ei au preluat valorile 

părinŃilor şi ale mediului social al acestora. Majoritatea însă încearcă să îşi găsească propriul 

drum, propria strategie de viaŃă, care să conducă către o adaptare performantă la mediul dinamic 

în care trăiesc. Acesta este unul dintre motivele pentru care ne-am oprit asupra tinerilor cu vârste 

cuprinse între 20-28 ani. În această perioadă, tinerii sunt cu adevărat preocupaŃi de pregătirea 

profesională, de statutul lor în societatea-gazdă, neglijând preocupările de tatonare identitară, 

specifice adolescenŃei.  Cu toate că fiecare societate sau etnie în parte tinde să îşi păstreze 

identitatea şi să-şi perpetueze în timp valorile şi normele principale, multe valori se schimbă, iar 

modul în care fiecare individ al unei societăŃi absoarbe şi prelucrează interior tendinŃele 

axiologice din exterior reprezintă un act complicat şi intim totodată.  

Pe baza prezentării şi analizei, fie şi succinte, a unor valoroase experienŃe dezvoltate în spaŃiul 

românesc şi internaŃional pe problematica supusă cercetării, se desprind direcŃii comune dar şi 

unele aspecte divergente: 

� Constatăm că mai toŃi autorii citaŃi apreciază complexitatea personalităŃii umane, a 

subsistemelor acesteia şi încearcă să dezvolte noi cercetări privind demersul construcŃiei / 

autoconstrucŃiei sale; 

� Am remarcat ponderea însemnată pe care o ocupă direcŃiile de cercetare centrate pe 

abordarea sistemică a personalităŃii, pe evidenŃierea interacŃiunilor, atât la nivelul fiecărui 

subsistem cât şi la nivelul personalităŃii în ansamblul său; 

� Acest fapt a generat multiple direcŃii de investigaŃie (asupra problematicii Sine-lui, Eu-lui, 

cunoaşterii de sine, asupra subsistemului orientativ al personalităŃii în corelaŃie cu studiul 

valorilor), propunând şi validând noi metode şi tehnici de cercetare în domeniu; 
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� Pe de altă parte, aceasta a generat moduri variate de abordare a aceleiaşi probleme, din 

perspective diferite, făcând dificilă investigarea deplină şi aprofundată a fiecărui aspect vizat; 

Uneori, abordarea subsistemului orientativ al personalităŃii se realizează doar parŃial, 

eludându-se aspecte definitorii privind articularea acestuia cu structura de ansamblu a 

personalităŃii şi cu perspectiva de dezvoltare a acesteia;  

� Astfel, divergenŃe întâlnim cu deosebire în planul delimitărilor conceptuale, în abordarea 

de pe poziŃii contradictorii ale aceluiaşi aspect, pluralitatea planurilor de analiză şi a cadrelor 

de referinŃă adoptate (problematica Eu-lui, dimensiunile acestuia, etapele devenirii Eu-lui, 

conceptele de „valoare” şi noŃiunile sale conexe ş.a.); 

� Primul obstacol în definirea şi analiza valorilor este legat de caracterul polisemantic al 

termenului (caracteristică intrinsecă şi indispensabilă a obiectelor, faptelor, principiilor; 

însuşirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde necesităŃilor sociale şi idealurilor 

generate de acestea ş.a.); 

� Majoritatea teoreticienilor acordă un rol esenŃial abordării din perspectivă psihologică a 

Sine-lui şi a cunoaşterii de sine în orientarea axiologică şi dezvoltarea personală a subiectului 

uman, apreciind că aceasta este un proces individual complex, ce suportă puternice 

condiŃionări şi influenŃe din partea mediului şi educaŃiei; 

� Întâlnim un consens în articularea cunoaşterii de sine cu celelalte fenomene 

complementare precum: percepŃia de sine, reprezentarea de sine, imaginea de sine, în 

demersul de conturare coerentă şi unitară a profilului psihosocial al individului; 

� De asemenea, întâlnim direcŃii comune în abordarea Eu-lui ca nucleu central al 

personalităŃii şi în evidenŃierea dinamicii dezvoltării acestuia de-a lungul ontogenezei (etape, 

dimensiuni, faŃete, factori favorizanŃi); 

� Remarcăm preocuparea pentru abordarea din perspectivă psihologică a studiului valorilor, 

a genezei, naturii şi funcŃionalităŃii lor la nivel macrosocial şi individual; 

� Este evidentă tendinŃa de articulare a dimensiunii psiho-individuale şi psihosociale în 

analiza problematicii axiologice, în corelarea valorii cu atitudinea şi aprofundarea relaŃiei 

dinamice dintre acestea de-a lungul socializării, enculturaŃiei, aculturaŃiei; 

�  În general, putem identifica două moduri de concepere şi abordare a ansamblului valorilor 

individuale: 

a. ca set de valori - între valori nu există interdependenŃe de nivelul celor sistemice; 

b. ca sistem de valori (valorile structurându-se în sisteme ierarhizate, complexe, 

contradictorii şi dinamice); 
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� Majoritatea studiilor sunt centrate pe evidenŃierea rolului factorilor endogeni şi exogeni în 

constituirea sistemelor valorice individuale, pe interacŃiunea acestora    de-a lungul 

etapelor ontogenetice, pe evidenŃierea mecanismelor şi a factorilor favorizanŃi acestui 

proces; 

� DivergenŃe întâlnim în abordarea din perspective diferite a contribuŃiei acestor factori şi a 

ponderii pe care aceştia o au în structurarea şi internalizarea sistemului axiologic; 

� La nivelul modelelor prezentate şi analizate identificăm puncte comune (valorile 

recunoscute universal, mecanisme de structurare a acestora) dar şi diferenŃieri, cu 

deosebire la nivelul instrumentarului metodologic utilizat, prin aceasta contribuind, de 

fapt, la îmbogăŃirea şi diversificarea posibilităŃilor de cercetare empirică a domeniului de 

interes; 

� Majoritatea autorilor sunt de acord că este mai potrivit să vorbim de o configuraŃie de 

valori sau un sistem de valori şi mai puŃin de valori singulare; sistemul de valori are 

caracteristici specifice oricărui sistem, astfel că pot exista valori care sunt prioritare la un 

anumit moment, tot aşa cum există o ierarhie a valorilor; 

�  Valorile sunt transmise prin mecanismele educaŃiei şi socializării, fiind asimilate şi 

interiorizate de indivizi; ele dobândesc astfel un caracter normativ şi intră în structura 

mentalităŃilor şi convingerilor noastre, de unde acŃionează ca repere şi criterii de orientare 

a comportamentelor şi acŃiunilor; 

� Schimbarea valorilor reprezintă un proces continuu dar de durată; multe valori dispar după 

un timp, pentru ca altele noi să le ia locul, aşa cum valorile pierdute odată pot reînvia; 

membrii unei colectivităŃi, comunităŃi ori societăŃi sunt direct responsabili de 

transformarea, conservarea şi transmiterea intergeneraŃională a valorilor. 
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CAPITOLUL II.  DEZVOLTAREA PERSONAL Ă 
 

Capitolul secund pune accent pe următoarele aspecte: semnificaŃiile conceptului analizat, 

factorii care influenŃează dezvoltarea personală, studiile importante realizate în spaŃiul naŃional şi 

în afara sa, direcŃii ale demersului propriu de cercetare.  

SatisfacŃia cu viaŃa se referă la un proces de judecare, în care indivizii îşi evaluează 

calitatea vieŃii pe baza unui set unic şi propriu de criterii. Prin urmare, satisfacŃia vieŃii este 

judecarea conştientă cognitivă a vieŃii proprii, în care criteriile de evaluare depind de persoana 

în cauză. Aceste criterii diferă de la persoană la persoană, chiar dacă există anumite „standarde 

sociale”, precum sănătatea şi succesul. De altfel, indivizii umani pot avea diferite standarde 

pentru succes, în diferite arii ale vieŃii. Iată de ce este necesar a evalua evaluarea globală 

individuală a vieŃii decât satisfacŃia persoanei cu domenii specifice. În orice caz, aceasta este 

strategia adoptată de autorii Scalei SatisfacŃiei cu ViaŃa (Diener et al., 1985), la care subscriem 

prin cercetarea noastră. Scala a fost construită pentru evaluarea satisfacŃiei în viaŃă per ansamblu. 

Dezvoltarea personală este dificil de evaluat, însă această scală simplă poate măsura satisfacŃia 

vieŃii în general a respondenŃilor. Itemii scalei sunt mai degrabă globali decât specifici, 

permiŃând respondenŃilor să cântărească domenii ale vieŃii lor în termenii valorilor proprii. 

Printre avantaje menŃionăm că scala are o stabilitate temporală moderată, ceea ce îi conferă o 

consistenŃă pe termen lung a satisfacŃiei cu viaŃa de-a lungul timpul. Instrumentul este deja tradus 

în câteva limbi (franceză, olandeză, rusă, coreeană, ebraică, chineză ş.a.). În spaŃiul românesc, 

cunoaştem doi autori din două centre universitare diferite care au validat scala: lector univ. dr. 

Daniela Muntele Hendreş (Universitatea “Al.I. Cuza” din Iaşi) şi lector univ. dr. Mihai Marian 

(Universitatea din Oradea). Cât priveşte limitele sale, scala nu măsoară toate aspectele bunăstării 

subiective, ci este un instrument ce intenŃionează a evalua componenta cognitivă mai degrabă 

decât cea afectivă a bunăstării subiective.  

Persoana adultă se presupune că şi-a găsit propria identitate şi intimitate, tinzând spre 

autodezvoltare. Iată de ce ne-am oprit atenŃia asupra persoanelor adulte. Extinzând, putem afirma 

că orientările valorice în viaŃă, dacă sunt conforme cu natura autentică a oamenilor, pot 

conduce la dezvoltarea lor personală. Identitatea personală conduce la dezvoltare personală, la 

realizarea sinelui, la punerea sa în practică. Identitatea de sine devine un permanent proiect 

reflexiv, o narare a propriei deveniri, iată un alt motiv pentru care am optat pentru interviul 

narativ. Deoarece nu există un model ori înŃeles universal al vieŃii potrivit, fiecare persoană 

trebuie să creeze acest înŃeles pentru sine. Sensul vieŃii (meaning of life) poate însemna 

orientarea în viaŃă, deci orientările valorice. Dacă o persoană vede sensul vieŃii în religie ori 
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credinŃă, atunci se va orienta în viaŃă după propriile percepte morale. Identitatea de sine 

presupune un sens al vieŃii pentru individ, fiind în fond un indicator al stării de bine.  

Trebuie să se Ńină cont şi de realitatea că succesele ori eşecurile pe care oamenii le 

experimentează ori înregistrează în unele domenii ale vieŃii sunt strâns legate de modurile în care 

ei au învăŃat să se vadă pe sine şi relaŃiile cu ceilalŃi. Românii din cercetarea noastră au găsit 

soluŃia în Danemarca. Ei sunt indivizi cu un sine reflexiv, motivaŃi să încerce şi să reuşească. 

Libertatea personală dar şi libertatea de exprimare intimă, familia, profesia, viaŃa socială, religia, 

partea materială – iată orientări pe care românii le-au urmat. Anumite valori devin primordiale în 

anumite etape ale vieŃii. Fiecare orientare distinctă cu momentul său conduc către identificarea şi 

dezvoltarea unei laturi intime a personalităŃii, care altfel nu ar fi cunoscută. Astfel, cunoaşterea 

de sine şi dezvoltarea personală devin un proiect derulat pe parcursul vieŃii întregi.  

Modificările ce apar în plan psihosocial sunt traduse prin comportamentul adoptat în 

societate, prin atitudinile arborate. Pare greu de crezut că asemenea modificări la nivel cognitiv-

comportamental se pot ivi, însă suntem cu toŃii martorii acestui fenomen uluitor. Fiecare 

persoană are ritmul propriu de descoperire, identificare şi afirmare, dezvoltare în general, iar 

acest ritm trebuie respectat de către familie, şcoală, societate. Îndrăznim să afirmăm că 

respectarea acestei condiŃii va duce în final către o societate normală şi dezvoltată. În orice caz, 

persoana este un procesor al informaŃiei sociale, prin urmare responsabilitatea societăŃii este 

imensă. Orice societate îşi are, până la urmă, indivizii pe care îi merită. Pentru a ajunge la 

dezvoltare personală reală, indivizii trebuie să fie în acord cu ei înşişi. Să se accepte aşa cum 

sunt. Oricum, există un principiu în psihologie: starea de bine a unei persoane depinde de 

distanŃa percepută dintre aspiraŃiile sale şi realitate. A fi înseamnă a avea identitate de sine, a dori 

– a avea o motivaŃie puternică şi a face – a urmări dezvoltarea personală.  

Nu trebuie omis faptul că oamenii îşi creează scenariul şi traiectoria evolutivă în viaŃă. 

Anthony Giddens în cartea sa “Modernitate şi identitate de sine” şi Stephen Frosh în “Criza 

identităŃii: Modernitate, psihoanaliză şi sinele”, văd sinele ca un proiect reflexiv. Nu suntem 

ceea ce suntem, ci ceea ce facem din noi (Giddens, 1991, p.76). De asemenea, identitatea de sine 

nu este ceva ce este pur şi simplu dat, ca rezultat al continuităŃilor sistemului de acŃiune al 

individului, ci ceva ce trebuie să fie creat permanent şi susŃinut în activităŃile reflexive ale 

individului (ibidem). În modernitate, sinele reflexiv caută stăpânire peste mediul social şi de fapt 

foloseşte relaŃiile sociale şi contextele sociale pentru a fortifica şi impulsiona stăpânirea de sine – 

acesta este proiectul reflexiv al sinelui, pe care Giddens îl consideră drept esenŃă a vieŃii sociale 

în modernitate. Un proiect îndeplinit al sinelui este posibil cu ajutorul experŃilor (terapeuŃi, 

educatori, doctori, psihologi, profesori universitari şi consilieri). Aceştia conduc către o 
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îmbunătăŃire permanentă a sinelui, împuternicire personală şi promovarea unei conştientizări de 

sine în privinŃa stilurilor de viaŃă, corpurilor, identităŃilor, relaŃiilor ş.a. indivizilor. Confruntat cu 

dileme reale de existenŃă, individul de astăzi este pus în postura de a alege între diferitele stiluri 

de viaŃă atât de des mediatizate, construindu-şi şi conservându-şi o identitate de sine prin 

reflexivitate. El încearcă să îşi păstreze o biografie narativă integrată prin planificarea coerentă a 

vieŃii . Este dorinŃa de a prezenta o viaŃă cursivă, logică, închegată şi presărată cu poveşti cu sens. 

De altfel, este şi credinŃa noastră că înŃelegerea de sine este un proces ce se derulează de-a lungul 

vieŃii întregi, în mod continuu. Indivizii care nu se cunosc intim nici nu îşi ştiu nevoile, prin 

urmare nici nu au cum să le satisfacă. Iată oamenii cu adevărat nefericiŃi, vulnerabili, uşor de 

corupt. Asemenea oameni, necunoscându-se pe sine, nu au cum să  îi cunoască pe ceilalŃi. Şi 

Alfred Adler afirma că lucrul cel mai greu pentru om este acela de a se cunoaşte pe sine însuşi şi 

de a se schimba (1996[1966], p. 47).  

Referindu-ne la obiectivele cercetării de faŃă, accentuăm faptul că vorbim de două 

societăŃi diametral opuse: o Ńară din Europa de Est, religie ortodoxă şi o Ńară scandinavă din 

vestul Europei, religie protestantă. Sistem politic diferit, valori emancipative în vest cât şi 

democraŃie efectivă plus dezvoltare socio-economică. Suntem conştienŃi că nu putem avea acces 

la datele din trecutul sau din viitorul participanŃilor, acest fapt fiind posibil doar în cadrul unui 

studiu longitudinal. Putem doar evalua satisfacŃia generală cu viaŃa de până acum. Danezii 

înregistrează scoruri ridicate în ceea ce priveşte starea de bine subiectivă, în timp ce nativii din 

România au un nivel scăzut de SBS. Oricum, în ambele cazuri cei mai fervenŃi agenŃi de 

transmitere a SBS de-a lungul timpului şi spaŃiului sunt probabil familia şi alte reŃele sociale. Cu 

toate acestea, oamenii nu sunt legaŃi de un anumit nivel de fericire datorită culturii lor. Familia, 

prietenii, statusul financiar, mediul de muncă, educaŃia şi condiŃiile economice şi politice dintr-o 

Ńară, influenŃează SBS, ori toate acestea pot fi influenŃate de către individ. Cultura poate furniza o 

parte din bunăstarea oamenilor, un fundament al SBS. În primul studiu pilot, suntem interesaŃi de 

dezvoltarea personală a emigranŃilor români din Danemarca, înŃelegând prin aceasta satisfacŃia 

cu viaŃa actuală a acestora şi integrarea lor în noua societate. Motive diferite pentru două 

generaŃii diferite de migranŃi pot conduce spre satisfacŃia în viaŃă în general şi cu satisfacŃia vieŃii 

actuale în particular. În cel de al doilea studiu, este vizată dezvoltarea personală a românilor 

rămaşi în Ńară, înŃelegând prin aceasta nivelul de satisfacŃie în viaŃă.  
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CAPITOLUL III. EMIGRAN łI ROMÂNI ÎN DANEMARCA 
 

Capitolul abordează fenomenul complex al emigraŃiei, delimitând definiŃiile şi tipologiile 

celor ce emigrează, identificând unele motive ale emigrării, sau prezentând procesul aculturaŃiei 

cu toate strategiile şi implicaŃiile sale. Nu în ultimul rând, în această parte sunt prezentate date 

interesante despre identitatea socio-culturală, despre spaŃiul românesc şi despre contextul danez. 

MigraŃia poate fi definită ca o mobilitate geografică a persoanelor care se mută de pe un 

teritoriu pe altul, dintr-o Ńară în alta, singuri, în grupuri sau în masă, părăsindu-şi temporar sau 

definitiv domiciliul. Din perspectiva relaŃiei plecare - sosire, se poate vorbi de aceste două 

categorii de migranŃi: 

• EmigranŃi:  sunt acele persoane care îşi părăsesc Ńara natală pentru a se stabili într-o altă 

Ńară. Denumirea aceasta este dată din perspectiva populaŃiei de care au aparŃinut până în 

momentul migrării. Emigrarea are sensul de „ieşire”, de părăsire a unei populaŃii, 

exprimă acŃiunea de a părăsi o Ńară, definit sau temporar. Din perspectiva populaŃiei 

româneşti, vom vorbi totdeauna de emigranŃii români.  

• ImigranŃi:  sunt acele persoane care şi-au părăsit Ńara de origine, temporar ori permanent, 

pentru a se stabili într-o Ńară străină. Sunt numiŃi aşa din perspectiva populaŃiei care le-a 

primit. Astfel s-ar putea vorbi, de exemplu din punctul de vedere al danezilor, de 

imigranŃii români din Danemarca. Pe parcursul etapei de documentare am întâlnit foarte 

puŃine studii realizate cu imigranŃii români. 

AculturaŃia reprezintă procesul dual al schimbărilor culturale şi psihologice, ce au loc ca 

rezultat al contactului dintre două sau mai multe grupuri culturale şi membrii acestora. 

ImplicaŃiile aculturaŃiei la nivel de grup sunt prezentate clar de J. Berry. În primul rând, apar 

schimbări fizice, ce includ o locaŃie nouă, o altă locuinŃă, dar şi schimbări biologice (un nou stil 

nutriŃional, alte boli). În al treilea rând, transformările politice de regulă conduc grupurile non-

dominante sub un anumit grad de control şi pot implica pierderi ale autonomiei. În al patrulea 

rând, schimbările economice pot îndepărta oamenii de la stiluri tradiŃionale către noi forme de 

angajare. În al cincilea rând, se ivesc schimbările culturale, care includ alterarea culturii 

originare, aceasta fiind înlocuită de aspecte lingvistice, religioase, educaŃionale ori tehnice noi. 

Nu în ultimul rând, apar transformări sociale, la nivel de relaŃii inter-grupuri şi inter-personale 

(apud Berry, 1992, p.70). 

Transformările din noua societate sunt resimŃite la nivelul întregii comunităŃi de 

imigranŃi. Cu atât mai intense sunt schimbările acestea la nivel individual. Valorile, convingerile, 

atitudinile individului sunt puse la încercare prin inserarea acestuia într-un nou context socio-
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cultural. Identitatea personală şi cea etnică suferă reale transformări. La nivel individual apar 

frecvente probleme sociale şi psihologice. Acestea sunt denumite generic stres aculturativ 

(Berry et al., 1987), cu referire specială la consecinŃele psihologice, sociale şi de sănătate ce 

decurg în urma aculturaŃiei. Convingerea noastră este că aşteptările exagerate ale actorilor 

acestui proces complex pot conduce către disfuncŃii la nivel psihologic. O cunoaştere pertinentă 

de sine alături de aşteptări realiste nu pot conduce decât la o stare normală, de echilibru 

psihologic. Desigur, şocul cultural reprezintă o experienŃă personală profundă şi nu afectează 

oamenii în acelaşi mod ori cu aceeaşi intensitate. O intensitate crescută poate conduce lejer către 

un stres aculturativ. Am putea afirma că: stresul aculturativ este un proces format din mai multe 

evenimente; poate lua loc simultan la nivele diferite; devine mai slab sau mai puternic în funcŃie 

de modalitatea de adaptare pe care individul o aplică; poate conduce către transformări radicale 

ale indivizilor. InconsistenŃa şi conflictele între diferite strategii de aculturaŃie reprezintă pentru 

individ şi situaŃia sa de emigrant o sursă de dificultăŃi numeroase. În mod obişnuit, dacă procesul 

de aculturaŃie pune probleme noului venit se observă un stres de aculturaŃie. Legile societăŃii de 

primire încearcă prin diferite mijloace să evite cit mai mult stresul de aculturaŃie. Aceasta nu 

duce desigur în mod automat la excluderea totală a prejudecăŃilor discriminărilor şi stigmatizării. 

Există desigur un cadru legal de combatere a lor. În Ńările naŃionale europene, statul apără cultura 

naŃională şi, în principiu, străinii sunt fie separaŃi, fie asimilaŃi. Persoanele cu o instrucŃie mai 

ridicată sunt mai puŃin stresate, ele fiind mai bine pregătite, şcoala formându-le pentru o lume 

mai modernă unde au mai multe facilităŃi intelectuale şi economice - însuşirea limbii este mai 

facilă, oferindu-le acces la prieteni, contacte şi informaŃii. Atitudinea faŃă de aculturaŃie, ca factor 

personal, poate genera şi amplifica stresul. Persoanele care refuză integrarea şi tind să se 

marginalizeze sau să se separe sunt mai stresate. În cercetarea noastră am urmărit, printre alte 

obiective, şi evidenŃierea strategiilor aculturative pe care imigranŃii români din Danemarca le-au 

adoptat (vezi Dumitriu, I.C., 2006, pp. 176-187). 

Conceptul de strategii ale aculturaŃiei a fost introdus de Berry (1997) ca o extindere a 

conceptului anterior de „atitudini ale aculturaŃiei” (Berry, 1980). Ideea de a combina strategiile 

de integrare ale nativilor şi imigranŃilor vine de la Bourhis et al. (1997). Iată care sunt strategiile 

integrării din perspectiva nativilor: incluziunea (acord mutual şi adaptare bilaterală ce rezultă 

într-o cultură comună cu puŃină diversitate), pluralismul (necesită înŃelegere mutuală şi 

acceptarea diversităŃii culturale), asimilarea (solicită imigranŃilor neglijarea culturii de origine şi 

preluarea normelor şi practicilor nativilor), segregarea (imigranŃii îşi pot menŃine cultura însă 

sunt priviŃi ca fiind inferiori), asimilarea coercitivă (nativii nu recunosc dreptul imigranŃilor de a 

exista ca grup cultural distinct), curăŃarea etnică (cel mai violent şi radical tratament pe care îl 
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pot aplica nativii imigranŃilor, precum uciderea sau terorizarea), marginalizarea (conduce la 

deprivarea imigranŃilor de dreptul de a forma un grup cultural distinct, considerându-i inferiori, 

deci neincluzându-i în nici unul dintre cele două grupuri), individualismul (recunoaşterea 

diversităŃii indivizilor, f ără a-i conecta de o cultură anume).  

Cât priveşte strategiile integrării din perspectiva imigranŃilor, acestea sunt: pluralismul 

(societate multiculturală), incluziunea (ambele culturi converg în una nouă), segregarea (nativii 

neagă incorporarea egală şi recunoaşterea culturală a grupurilor de imigranŃi), individualismul 

(imigranŃii îşi declară autonomia), asimilarea (recunoaşterea puterii diferenŃelor dintre imigrant 

şi nativi) şi marginalizarea (atunci când nativii nu vor să recunoască faptul că imigranŃii pot 

scăpa de cultura lor de origine).  

În general, în constelaŃia motivaŃională putem distinge factori de moment şi vectori de 

durată. Ne interesează în special vectorii de durată în această cercetare. În studiul pilot realizat în 

Danemarca am luat ca reper motivele reale ale lui Hans Thomae, modificate şi adaptate ulterior 

de A. Cosmovici. La sosirea în Danemarca, românii (ca orice alŃi imigranŃi) sunt confruntaŃi cu 

situaŃii sociale caracterizate de relaŃii anonime şi comercializate. Prin contrast, în România (Ńara 

de origine), ei erau integraŃi în structuri familiale solide, patern-uri de conduită în societate şi 

responsabilităŃi specifice. Şocul cultural generează probleme de orientare, identitate şi 

socializare, determinând o parte dintre ei să se retragă din societate, să se izoleze. AlŃii, 

dimpotrivă, sunt indivizi extrem de realizaŃi.   
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CAPITOLUL IV. COORDONATE METODOLOGICE GENERALE 

Capitolul al IV-lea face trecerea către partea aplicativă a lucrării de faŃă. Sunt aduse aici 

argumente pentru alegerea unei cercetări mixte (calitative şi cantitative) şi sunt prezentate 

metodele pentru care am optat în cele două studii.  

În studiile privind cercetarea în ştiinŃele socio-umane, o pondere însemnată este acordată 

distincŃiei dintre cercetările cantitative şi cele calitative. Cercetarea calitativă se preocupă de 

explicarea fenomenelor sociale, încercând să ne ajute să înŃelegem lumea în care trăim şi de ce 

lucrurile sunt aşa cum sunt. Cercetarea calitativă se preocupă de găsirea de răspunsuri la întrebări 

care încep cu: De ce? Cum? În ce fel? Cercetarea cantitativă, pe de altă parte, este mai degrabă 

preocupată de întrebări despre: Cât de mult? Cât de mulŃi? În ce măsură? Cercetarea calitativă 

este specific contextuală, inductivă, rolul cercetătorului fiind de incluziune în situaŃie. Astfel, se 

realizează o interpretare holistică. În fond, cercetarea calitativă este realizată cu scopul înŃelegerii 

fenomenelor sociale. Pe de altă parte, cercetarea cantitativă se realizează cu scopul de a 

determina relaŃii, efecte şi cauze, fiind interesată mai degrabă de generalizări eliberate de 

context. Cercetătorii cantitativişti caută să se focalizeze asupra variabilelor individuale. Ei separă 

fapte şi valori. Datorită naturii sale deductive, cercetarea cantitativă tinde să fie bazată pe teorie, 

să testeze o teorie. Folosind cifre şi metode statistice, cercetările cantitative se bazează pe 

măsurarea numerică a unor aspecte specifice ale fenomenelor studiate. Pe baza cazurilor 

particulare se abstractizează cu scopul testării ipotezelor cauzale sau în ideea obŃinerii de 

descrieri generale. Prin urmare, abordarea calitativă se bazează pe descrieri narative, pe când cea 

cantitativă – pe rezultate statistice. 

Metodele folosite pentru cele două studii au fost: observaŃia participativă, interviul 

semistructurat, studiul de caz, analiza motivelor, diferenŃiatorul semantic, ancheta pe bază de 

chestionar. Varietatea acestor metode şi diversitatea abordărilor asigură o mai mare rigurozitate 

ştiinŃifică a cercetării de faŃă. Lipsa instrumentelor de analiză a fenomenului emigrării, având 

drept variabile independente orientările valorice şi nivelul de dezvoltare personală a 

participanŃilor, a fost o provocare în plus pentru realizarea unei cercetări ştiinŃifice originale. 
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CAPITOLUL V. ORIENT ĂRI VALORICE ŞI DEZVOLTAREA PERSONAL Ă ÎN 
RÂNDUL EMIGRAN łILOR ROMÂNI 
 

Această primă cercetare s-a derulat în Danemarca pe parcursul anului 2006, în urma 

câştigării unei burse doctorale la Universitatea din Aalborg. Datele au fost colectate pe parcursul 

lunilor martie, aprilie, mai şi iunie ale anului 2006. Fiind vorba de un studiu pilot constatativ, nu 

am luat în calcul variabile sau ipoteze. 

Obiectivul general – identificarea orientărilor valorice şi a nivelului de dezvoltare personală în 

rândul emigranŃilor români din Danemarca. Obs. Am înŃeles prin dezvoltare personală – un grad 

ridicat de satisfacŃie a vieŃii alături de strategia aculturativă de integrare. 

Etape (obiective specifice) 

1. Identificarea motivelor care au condus către emigrarea românilor în Danemarca; 

2. Identificarea valorilor după care s-au orientat în viaŃă participanŃii la cercetare; 

3. Gruparea în categorii tematice a orientărilor valorice identificate anterior; 

4. Evaluarea locului controlului respondenŃilor; 

5. Stabilirea semnificaŃiilor acordate de emigranŃi conceptului de „dezvoltare personală”; 

6. Identificarea strategiilor de aculturaŃie ale participanŃilor; 

7. Evaluarea nivelului de satisfacŃie în viaŃă a respondenŃilor; 

8. Stabilirea posibilelor asocieri între orientările valorice, locul controlului şi dezvoltarea 

personală a emigranŃilor români din Danemarca (studii de caz).  

 ParticipanŃi  

Cercetarea de faŃă este un studiu pilot privind orientările valorice în viaŃă şi dezvoltarea 

personală a unui număr de 37 emigranŃi români ce au sosit în Danemarca în două perioade 

diferite (15 au venit înainte de decembrie '89 şi 22 au venit după '90).  

Metode  

În cadrul acestei prime cercetări, am utilizat ca metode: observaŃia participativă, interviul 

semi-structurat, ancheta pe bază de chestionar şi studiul de caz. 

Instrumente  

Deoarece valorile nu pot fi direct observate, o cercetare exclusiv cantitativă în acest 

demers a fost exclusă din start. Au fost folosite ca instrumente de lucru specifice metodelor 
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cercetării - grila de observaŃie, ghidul de interviu, scale (scala locului controlului, scala 

satisfacŃiei în viaŃă), rapoarte pentru studiul de caz.   

Procedura  

Tehnica de colectare a datelor a implicat derularea unor interviuri cu 37 de emigranŃi 

români în diverse regiuni ale Danemarcei. Realizarea interviurilor a fost structurată în câteva 

etape: o introducere (scopul proiectului, reguli de confidenŃialitate), date personale (vârstă, locul 

naşterii, profesia, nivelul educaŃiei), momente decisive în viaŃă, motive ce au condus la părăsirea 

Ńării de origine (părinŃi sau alte persoane, statut economic, motive politice), aşteptări şi impresii 

legate de Ńara gazdă, distanŃa culturală (limbă, religie), evoluŃie, viaŃa de familie, statut 

profesional, timp liber, personalitate (locul controlului, flexibilitate, status emoŃional), aşteptări 

pentru viitor etc. Ghidul de interviu include întrebări principale legate de toate aceste teme, însă 

respondenŃii au avut posibilitatea de a decide strategia proprie de prezentare. Cu toate acestea, 

ne-am asigurat că au fost parcurse toate secvenŃele incluse în interviu, uneori fiind nevoiŃi să 

intervenim prin întrebări ajutătoare ori completări de situaŃii.  

Rezultate şi discuŃii 

1. Identificarea motivelor care au condus către emigrarea românilor în Danemarca 

Centralizând motivele expuse de intervievaŃi, am identificat câteva dintre motivele reale ale 

lui H. Thomae, modificate ulterior de A. Cosmovici. Acestea se regăsesc în cea de a treia 

coloană din tabelul de mai sus. În urma calcului frecvenŃelor, rezultă următoarea ierarhie a 

motivelor: 

1. Ridicare socială – 13 

2. Compensare – 12 

3. Afinitate socială şi erotism – 8 şi 8 

4. Realizare de sine – 7 

5. Activarea existenŃei – 5 

6. Material – 3 

2. Identificarea valorilor după care s-au orientat în viaŃă participanŃii la cercetare 

Orientările valorice după care subiecŃii studiului s-au ghidat vizează: familia, profesia, 

libertatea de exprimare, calitatea vieŃii, bunăstarea materială, autoperfecŃionarea. Acestea nu 

au suportat variaŃii importante odată cu schimbarea mediului socio-cultural.  
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3. Gruparea în categorii tematice a orientărilor valorice identificate anterior 

Aplicând analiza de conŃinut, putem identifica 10 categorii de orientări valorice: familia, 

munca, relaŃionarea, spiritualitatea, libertatea personală, materialismul, autoperfecŃionarea, 

calitatea vieŃii, modernismul, stabilitatea. łinând cont de criteriul frecvenŃei, categoriile ce apar 

cel mai des sunt: familia, munca, libertatea personală, materialismul, autoperfecŃionarea şi 

stabilitatea. Aceste şase categorii au fost incluse ulterior în SOVI (Scala Orientărilor Valorice 

Individuale). 

 

4. Evaluarea locului controlului respondenŃilor 

Cât priveşte localizarea controlului în rândul emigranŃilor români, rezultă următoarea 

situaŃie statistică: 11 persoane sunt externaliste, 14 – internaliste şi 12 – ambivalente. Este o 

situaŃie destul de echilibrată, deşi numărul cel mai mare de respondenŃi înregistrează un loc al 

controlului intern. Este vorba de acele persoane care „şi-au luat soarta în mâinile proprii” 

lăsându-şi viaŃa de până atunci în urmă şi trăgând după sine persoanele mai nehotărâte sau mai 

anxioase, precum externaliştii.   

 

5. Stabilirea semnificaŃiilor acordate de emigranŃi conceptului de „dezvoltare personală” 

Etape diferite de viaŃă aduc cu ele înŃelesuri diferite ale dezvoltării personale. Cei mai 

tineri Ńintesc spre afirmarea profesională şi îmbogăŃirea experienŃei de viaŃă, cei trecuŃi de 

tinereŃe vizează bunăstarea familiei şi menŃinerea echilibrului pe toate planurile. Astfel, tinerii 

înŃeleg prin dezvoltare personală – autocunoaştere şi perfecŃionare continuă, iar generaŃiile 

dinainte – fericirea întregii familii. 

 

6. Identificarea strategiilor de aculturaŃie ale participanŃilor 

Strategia aculturativă frecventă este integrarea (33 cazuri din 37) urmată la mare distanŃă 

de separare. În cele 37 cazuri am întâlnit absolut toate strategiile de aculturaŃie, însă datele culese 

prin intermediul interviului şi a observaŃiei certifică preponderenŃa integrării, ceea ce echivalează 

până la urmă cu dezvoltarea personală. 

7. Evaluarea nivelului de satisfacŃie în viaŃă a respondenŃilor 

Se pare că 12 respondenŃi sunt foarte mulŃumiŃi de viaŃa lor, 18 sunt mulŃumiŃi, 6 au un 

nivel mediu de satisfacŃie a vieŃii şi 1 persoană este nemulŃumită de viaŃa sa. Gradul de 



 23 

mulŃumire, respectiv de satisfacŃie a vieŃii actuale a emigranŃilor români este ridicat, prin urmare 

putem vorbi din nou de dezvoltarea lor personală. 

 
8. Stabilirea posibilelor asocieri între orientările valorice, locul controlului şi dezvoltarea 
personală a emigranŃilor români din Danemarca 
 

De această dată, se pare că persoanele integrate în societatea daneză au un nivel mediu sau 

ridicat de satisfacŃie a vieŃii, nimic surprinzător de altfel. Este drept că sunt câteva cazuri care, 

deşi integrate, nu au certitudinea că vor rămâne în Danemarca şi asta în special datorită dorului 

de România. Persoanele tinere aleg să rămână şi să îşi învingă nemulŃumirile (de altfel, este un 

singur caz de tânăr neintegrat şi nemulŃumit care a ales să se întoarcă în România).  

Cât priveşte locul controlului, internaliştii (14) par a fi atins dezvoltarea personală (integrare 

plus satisfacŃia vieŃii) mai mult decât externaliştii (11) sau ambivalenŃii (12). Aceştia valorizează 

mai mult profesia, libertatea personală, calitatea vieŃii, situaŃia materială şi în general afirmarea şi 

satisfacerea sinelui. Prin urmare, firile pragmatice şi adaptabile sunt cele care adoptă strategia 

aculturativă de succes iar acest fapt atrage după sine un nivel crescut al satisfacŃiei vieŃii. Mai 

poate fi o explicaŃie a îndârjirii acestor cazuri de succes: unele dintre ele nu şi-au satisfăcut cu 

adevărat nevoia de afecŃiune pe care numai o căsnicie sau o familie o poate aduce. Ar fi vorba 

aici de motivul compensării, care poate deveni extrem de puternic şi motivant în reuşita 

profesională. 

Cazurile de reuşită personală întâlnite susŃin afirmaŃia că un interes constant pentru 

autocunoaştere, alături de o motivaŃie de perfecŃionare continuă, conduc emigranŃii români 

către dezvoltare personală. Cele mai frecvente situaŃii au fost acelea caracterizate de un LOC 

intern, care înseamnă control personal, auto-determinare, autonomie. Localizarea internă este 

specifică mai ales generaŃiei tinere, aflate în plină ascensiune şi dezvoltare de sine. Aşa cum am 

precizat anterior, categoriile de orientări valorice care apar cel mai des în rândul emigranŃilor din 

studiu sunt: familia, munca, libertatea personală, materialismul, autoperfecŃionarea şi 

stabilitatea. Pentru fiecare dintre aceste categorii am ales câte un studiu de caz care să ilustreze 

mai bine legăturile dintre orientările valorice şi dezvoltarea lor personală.   

Concluzii  

Analiza şi prelucrarea datelor colectate prin aplicarea metodelor şi instrumentelor 

menŃionate, coroborate cu cele furnizate de studiile de caz, ne-au oferit posibilitatea stabilirii 

unor asocieri între orientările valorice, locul controlului, strategia aculturativă şi nivelul 

satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor la studiul pilot. 
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 Se constată că atât emigranŃii din anii `80, cât şi cei de după 1990 promovează ca 

strategie aculturativă integrarea (33 cazuri din 37) şi în mică pondere separarea. Prin urmare, 

fiecare emigrant în parte şi-a valorificat experienŃa cognitivă, potenŃialul psiho-intelectual, 

motivaŃional, volitiv pentru adaptarea la noile condiŃii sociale, culturale, economice. Aceasta a 

presupus în primul rând familiarizarea cu noile condiŃii, norme, principii, exigenŃe, precum şi 

conştientizarea necesităŃii racordării propriilor disponibilităŃi şi aspiraŃii la aceste exigenŃe. 

 Orientarea permanentă după valori precum familia, realizarea profesională, libertatea de 

exprimare, calitatea vieŃii, afirmarea şi realizarea Sinelui, credinŃa, prietenii, egalitatea de gen, 

dragostea, educaŃia democratică dată copiilor, siguranŃa economică şi socială, călătoriile, viaŃa 

culturală, controlul etc. au constituit repere certe în demersul complex şi dificil al adaptării şi 

integrării. Se pare că persoanele orientate pragmatic şi care au ca trăsături de personalitate 

sociabilitatea, adaptabilitatea, perseverenŃa, curajul adoptă strategii de aculturaŃie de succes, sunt 

centrate pe reuşită, pe atingerea stării de bine şi a armoniei în familie, toate acestea determinând 

un nivel crescut de satisfacŃie asupra vieŃii. Identificăm şi unele cazuri mai puŃin orientate 

pragmatic şi mai mult centrate pe dimensiunea existenŃialistă, filosofică a vieŃii (vezi cazul 

Alexandru). De această dată, eforturile întregii familii pentru adaptarea şi ulterior, integrarea în 

noua societate, aveau ca resursă psihică o fericită concordanŃă între aspiraŃiile şi idealurile 

tinereŃii privind existenŃa unor societăŃi bazate pe dreptate, egalitate, care funcŃionează eficient 

prin contribuŃia tuturor membrilor săi.  

Cazurile de reuşită personală întâlnite confirmă supoziŃia conform căreia manifestarea unui 

interes şi efort permanent de autocunoaştere şi de redescoperire a resurselor fizice şi psihice 

proprii corelate cu o motivaŃie superioară de a reuşi în viaŃă, de autoperfecŃionare continuă,  

conduc emigranŃii români către dezvoltare personală. Majoritatea cazurilor de reuşită şi 

dezvoltare personală, cu deosebire cei aparŃinând generaŃiei tinere se caracterizează printr-un  

LOC intern, care înseamnă control personal, autonomie, auto-determinare, dezvoltare de sine.  

PuŃinele cazuri de emigranŃi care adoptă ca strategie aculturativă separarea promovează 

orientări valorice centrate mai mult pe un stil de viaŃă relaxat, pe timpul liber petrecut cu 

prietenii, pe aventură, mândria personală, pe libertatea personală, având ca nivel de aspiraŃie 

asigurarea necesităŃilor bazale şi un  nivel mediu de satisfacŃie a vieŃii. Se pare că aceste 

persoane manifestă mai puŃină rezistenŃă  la stresul  generat de respectarea strictă a disciplinei, a 

normelor, a condiŃiilor şi exigenŃele societăŃii daneze, de manifestarea unor cazuri de xenofobie, 

aroganŃă din partea colegilor, vecinilor, cetăŃenilor  danezi. De aici, reîntoarcerea afectivă către 

spaŃiul şi obiceiurile natale, dorul şi năzuinŃa revenirii în Ńară pentru regăsirea unor repere 

existenŃiale mai sigure, pentru obŃinerea echilibrului interior şi a stării de bine.  
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CAPITOLUL VI. ORIENT ĂRI VALORICE, DEZVOLTARE PERSONAL Ă ŞI 
PERCEPłIA EMIGR ĂRII, DIN PERSPECTIVA ROMÂNILOR R ĂMA ŞI ÎN łARĂ 
 

Această cercetare s-a derulat în România (în mai multe localităŃi din judeŃele Bacău, Dolj şi 

NeamŃ) pe parcursul primelor patru luni ale anului 2010. La baza acestei cercetări secunde au stat 

datele din cercetarea realizată în Danemarca. Cercetarea ca atare include şapte studii distincte, ce 

includ mai multe direcŃii. 

 

Obiectivul general – studierea efectului variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, mediu de 

rezidenŃă), al orientărilor valorice şi al satisfacŃiei în viaŃă asupra percepŃiei motivaŃiei de 

emigrare şi de renunŃare la emigrare şi asupra atitudinii faŃă de fenomenul emigrării, din 

perspectiva românilor din Ńară. 

 

Obiective specifice  

1) ierarhizarea motivelor pentru care cred participanŃii la cercetare că românii îşi părăsesc 

Ńara (studiu descriptiv);  

2) ierarhizarea motivelor pentru care cred participanŃii la cercetare că românii renunŃă la 

emigrare (studiu descriptiv);  

3) conturarea profilului de personalitate al emigrantului român (structura imaginii 

personalităŃii emigrantului român), din perspectiva participanŃilor la studiul prezent;  

4) structurarea atitudinii respondenŃilor faŃă de emigraŃie;  

5) studierea efectului variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, rezidenŃă) asupra 

percepŃiei motivelor de emigrare, de renunŃare la emigrare, a atitudinii faŃă de emigraŃie 

(studiu inferenŃial); 

6) studierea efectului orientărilor valorice asupra percepŃiei motivelor de emigrare, de 

renunŃare la emigrare, a atitudinii faŃă de emigraŃie (studiu inferenŃial);  

7) studierea efectului satisfacŃiei în viaŃă asupra percepŃiei motivelor de emigrare, de 

renunŃare la emigrare, a atitudinii faŃă de emigraŃie (studiu inferenŃial). 

Ipoteze 

Din ultimele trei obiective specifice se desprind ipotezele de lucru. Acestea sunt prezentate în 

continuare. 

Ipoteza 1: Există un efect al variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, mediu de rezidenŃă) 

asupra percepŃiei motivaŃiei de emigrare.  
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Ipoteza 2: Există un efect al variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, mediu de rezidenŃă) 

asupra percepŃiei motivaŃiei de renunŃare la emigrare.   

Ipoteza 3: Există un efect al variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, mediu de rezidenŃă) 

asupra atitudinii faŃă de emigrare. 

Ipoteza 4: Există o legătură (corelaŃie) între percepŃia motivaŃiei de emigrare şi orientările 

valorice ale participanŃilor.  

Ipoteza 5: Există o legătură (corelaŃie) între percepŃia motivaŃiei de renunŃare la emigrare şi 

orientările valorice ale participanŃilor. 

Ipoteza 6: Există o legătură (corelaŃie) între atitudinea faŃă de emigrare şi orientările valorice ale 

participanŃilor. 

Ipoteza 7: Există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor asupra percepŃiei motivaŃiei de 

emigrare.  

Ipoteza 8: Există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor asupra percepŃiei motivaŃiei de 

renunŃare la emigrare.  

Ipoteza 9: Există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor asupra atitudinii faŃă de 

emigrare.  

  

Unde: 

Variabile independente: gen, vârstă, studii, mediu de rezidenŃă, orientări valorice, satisfacŃia în 

viaŃă (6)  

Modalit ăŃile variabilelor independente:  

⇒ VI1 – genul, cu două modalităŃi: masculin şi feminin 

⇒ VI2 – vârsta, cu trei modalităŃi: 25-35 ani, 36-45 ani, peste 46 ani 

⇒ VI3 – studiile, cu trei modalităŃi: liceale, universitare, masterat 

⇒ VI4 – rezidenŃa, cu două modalităŃi: rural, urban 

⇒ VI5 – satisfacŃia în viaŃă, cu două modalităŃi: nivel scăzut al satisfacŃiei în viaŃă, 

nivel crescut al satisfacŃiei în viaŃă. 

 

Variabile dependente: motive de emigrare, motive de renunŃare la emigrare, atitudinea faŃă de 

emigraŃie (3) 
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OperaŃionalizarea  variabilelor dependente: 

⇒ Motive: realizarea de sine, ridicarea socială, afinitatea socială, normativ, 

anxietatea, erotismul, material, activarea existenŃei, compensarea, agresiunea 

(sunt aceleaşi motive - pentru emigrare şi pentru renunŃare la emigrare) 

⇒ Atitudine faŃă de emigraŃie: realizarea de sine, recunoaşterea socială, activarea 

existenŃei, situaŃia materială, starea psihologică, apartenenŃa, adaptarea, curajul, 

libertatea, munca. 

Variabile incluse în studiile corelaŃionale 

⇒ orientările valorice către: familie, muncă, libertate personală, materialism, 

autoperfecŃionare, stabilitate. 

 

ParticipanŃi  

Eşantionul este format din 1376 persoane, iar variabilele pe care le-am luat în considerare 

de la început au fost: genul, vârsta, nivelul studiilor şi mediul de rezidenŃă.  

 

Metode 

Metoda principală folosită în cadrul acestei ample cercetări este ancheta pe bază de chestionar.  

 

Instrumente 

Instrumentele utilizate în cea de a doua cercetare sunt: 

⇒ Ierarhia motivelor pentru care:  

� românii emigrează; 

� românii aleg să rămână în Ńară; 

⇒ DiferenŃiatorul semantic (pentru identificarea factorilor de personalitate ai 

emigrantului român); 

⇒ Scala de măsurare a atitudinilor faŃă de fenomenul emigrării; 

⇒ Scala orientărilor valorice individuale; 

⇒ Scala satisfacŃiei în viaŃă. 

Procedură 

ParticipanŃii au fost rugaŃi să completeze cele 5 instrumente precum şi datele de identificare. 

S-a păstrat anonimatul tocmai în ideea înlesnirii sincerităŃii acestora. Iată care sunt prescripŃiile 

pentru fiecare instrument în parte. 
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Interpretarea rezultatelor 

 

1. Ierarhizarea motivelor pentru care cred participanŃii la cercetare că românii îşi părăsesc 
Ńara  
 Aceasta este ierarhia motivelor pentru care cred respondenŃii că românii pleacă din Ńară:  

 
Viitor mai bun pentru familie 
Recompensele financiare 
O nouă şansă în viaŃă 
Teama de viitor 
DorinŃa de perfecŃionare 
DorinŃa de a călători 
Drepturi sociale egale 
Căsătoria  
Nevoia de admiraŃie 
Pedepsirea statului român 

Motivele pentru care consideră participanŃii la cercetare că românii apelează pentru a emigra nu 
sunt deloc surprinzătoare. 
 
2. Ierarhizarea motivelor pentru care cred participanŃii la cercetare că românii renunŃă la 
emigrare  
 Iată ierarhia motivelor pentru care cred respondenŃii că românii nu aleg emigrarea: 

 
DespărŃirea de partenerul de viaŃă 
ObişnuinŃa cu stilul de viaŃă 
Teama de neadaptare la noua societate 
Valorificarea calităŃilor la actualul loc de muncă 
Câştiguri financiare stabile în Ńară 
Dezamăgirea produsă părinŃilor 
Respectarea conduitei de bun cetăŃean 
Teama de a nu se compromite 
Tratamentul discriminativ din Ńara respectivă 
DorinŃa de a demonstra că se poate trăi bine aici 

Motivele pentru care respondenŃii consideră că românii ar renunŃa la emigrare sunt şi de această 

dată justificabile. 

 

3. Profilul de personalitate al emigrantului român (structurarea imaginii personalităŃii 
emigrantului român), din perspectiva participanŃilor la studiul prezent 

În urma analizei factoriale, au fost identificaŃi următorii trei factori: 

⇒ F1 – demn, cinstit şi competent (clasicul); 

⇒ F2 – curajos, harnic, independent şi adaptabil (modernul); 

⇒ F3 – nonconformist (nonconformistul). 

Se observă că cele mai multe variabile vizează caracterul, cu excepŃia variabilei 

„competent”, care vizează abilităŃile. 

A urmat comparaŃia scorurilor între factori în funcŃie de variabilele demografice. BărbaŃii 

tind să perceapă emigrantul român într-o manieră clasică, atribuindu-i calităŃi precum 
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demnitatea, cinstea sau competenŃa. De asemenea, nu există diferenŃe semnificative între medii 

pentru cei trei factori în funcŃie de vârstă. Prin urmare, persoanele cu un nivel mai ridicat de 

instruire realizează portretul emigrantului român dintr-o perspectivă mai modernă. ParticipanŃii 

din mediul rural au o medie mai mare decât cei din mediul urban, ceea ce înseamnă că aceştia 

portretizează emigrantul român prin nonconformism. 

 

4. Structurarea atitudinii respondenŃilor fa Ńă de emigraŃie  

Iată care este ierarhia componentelor atitudinii faŃă de emigraŃie: 

libertatea 

starea psihologică 

apartenenŃa  

activarea existenŃei 

situaŃia materială 

adaptarea 

realizarea de sine 

munca 

curajul 

recunoaşterea socială 

 

Al doilea pas al acestui studiu a constat în gruparea atitudinii faŃă de emigraŃie în: 

atitudine pozitivă, atitudine negativă. Ne-a interesat să aflăm dacă apar diferenŃe de atitudine 

între femei şi bărbaŃi, tineri şi persoane mature, respondenŃi cu studii liceale, universitare sau de 

masterat, persoane din mediul urban sau rural. Astfel, dacă luăm în calcul criteriul „gen”, se pare 

că femeile au o atitudine pozitivă faŃă de emigraŃie în comparaŃie cu bărbaŃii, care tind să aibă o 

atitudine negativă. Cât priveşte criteriul „vârstă”, tinerii au o atitudine pozitivă evidentă faŃă de 

emigraŃie, în timp ce persoanele trecute de 46 ani sunt destul de reticente la ideea părăsirii Ńării 

de origine. De asemenea, persoanele cu studii liceale par să nu îmbrăŃişeze total ideea emigrării, 

pe când cele cu studii universitare şi postuniversitare au o atitudine deschisă în acest sens. 

RespondenŃii din mediul urban au o atitudine pozitivă faŃă de emigrare, în timp ce cei din mediul 

rural sunt mai reŃinuŃi. 

 

 

 



 30 

5. Efectul variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, rezidenŃă) asupra: percepŃiei 
motivelor de emigrare, percepŃiei motivelor de renunŃare la emigrare, atitudinii faŃă de 
emigraŃie (studiu inferenŃial) 

Acest studiu amplu şi-a propus să confirme sau să infirme trei ipoteze. Le vom analiza pe 

rând. În primul rând, reiese că există un efect al genului asupra percepŃiei motivelor de emigrare, 

în sensul că sunt diferenŃe semnificative între femei şi bărbaŃi în privinŃa motivelor: o nouă şansă 

în viaŃă şi pedepsirea statului român. De asemenea, apare un efect al mediului asupra percepŃiei 

motivelor de emigrare, în sensul că există diferenŃe semnificative între participanŃii din mediul 

urban şi cei din mediul rural pentru: dorinŃa de perfecŃionare şi pedepsirea statului român. Şi 

vârsta are efect asupra percepŃiei motivelor de emigrare, în sensul că sunt diferenŃe semnificative 

între categoriile de vârstă în ceea ce priveşte recompensele financiare. Cât despre studii, şi 

acestea au efect asupra percepŃiei motivelor de emigrare, în sensul că există diferenŃe 

semnificative între cele trei categorii de studii în privinŃa motivelor: dorinŃa de perfecŃionare, 

nevoia de admiraŃie, drepturi sociale egale, o nouă şansă în viaŃă. Ipoteza 1, conform căreia 

există un efect al variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, mediu de rezidenŃă) asupra 

percepŃiei motivaŃiei de emigrare, este astfel confirmată.  

 Cât priveşte efectul genului asupra percepŃiei motivelor de renunŃare la emigrare, există 

diferenŃe semnificative între bărbaŃi şi femei în privinŃa motivului „teama de a nu se 

compromite”. Mediul de rezidenŃă are efect asupra percepŃiei motivelor de renunŃare la emigrare, 

în sensul că apar diferenŃe semnificative între persoanele din mediul urban şi cel rural în privinŃa 

motivelor: respectarea conduitei de bun cetăŃean, teama de neadaptare la noua societate, 

obişnuinŃa cu stilul de viaŃă. Şi vârsta are efect asupra percepŃiei motivelor de renunŃare la 

emigrare, în sensul că apar diferenŃe semnificative între cele trei categorii de vârstă în privinŃa 

respectării conduitei de bun cetăŃean. Studiile au efect asupra percepŃiei motivelor de renunŃare la 

emigrare, în sensul că există diferenŃe semnificative între persoane cu studii diferite în privinŃa 

motivelor: teama de a nu se compromite, respectarea conduitei de bun cetăŃean, teama de 

neadaptare la noua societate, tratamentul discriminativ din Ńara respectivă. Prin urmare, ipoteza 

2, conform căreia există un efect al variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, mediu de 

rezidenŃă) asupra percepŃiei motivaŃiei de renunŃare la emigrare, este confirmată.   

 Genul are efect şi asupra atitudinii faŃă de emigrare, în sensul că există diferenŃe 

semnificative între femei şi bărbaŃi în cazul curajului şi libertăŃii. Mediul are şi ele efect asupra 

atitudinii faŃă de emigrare, în sensul că apar diferenŃe semnificative între persoanele din mediul 

rural şi cele din mediul urban în privinŃa motivelor: activarea, apartenenŃa, curajul. Există un 

efect al vârstei asupra atitudinii faŃă de emigrare, în sensul că apar diferenŃe semnificative între 

categoriile de vârstă în privinŃa: realizării, activării, psihologicului şi apartenenŃei. Şi studiile au 



 31 

efect asupra atitudinii faŃă de emigraŃie. Astfel, apar diferenŃe semnificative între categoriile de 

studii pentru: recunoaştere, psihologic, apartenenŃă şi curaj. Reiese că ipoteza 3, conform căreia 

există un efect al variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, mediu de rezidenŃă) asupra 

atitudinii faŃă de emigrare se confirmă. 

 

6. RelaŃia dintre orientările valorice şi percepŃia motivelor de emigrare, percepŃia 
motivelor de renunŃare la emigrare, atitudinea faŃă de emigraŃie (studiu corelaŃional)  

Există o relaŃie între „autoperfecŃionare” şi următoarele motive de emigrare: nevoia de 

admiraŃie, un viitor mai bun pentru familie, căsătoria, recompensele financiare, dorinŃa de a 

călători, o nouă şansă în viaŃă. CorelaŃii la fel de puternice s-au stabilit între „stabilitate” şi 

nevoia de admiraŃie, o nouă şansă în viaŃă, pedepsirea statului român. Cât priveşte „familia”, 

aceasta corelează cu viitorul mai bun pentru familie, căsătoria şi o nouă şansă în viaŃă. Apar 

legături şi între „muncă” şi căsătorie. Prin urmare, ipoteza 4, conform căreia există o legătură 

(corelaŃie) între percepŃia motivaŃiei de emigrare şi orientările valorice ale participanŃilor, este 

confirmată.  

Cât despre percepŃia motivelor de renunŃare la emigrare, corelaŃiile cele mai puternice 

apar în cazul „libertăŃii” cu teama de compromitere, despărŃirea de partenerul de viaŃă, câştigurile 

stabile din Ńară. „AutoperfecŃionarea” corelează cu valorificarea calităŃilor şi cu teama de 

compromitere. „Familia” corelează cu valorificarea calităŃilor şi teama de compromitere, dar şi 

cu dorinŃa de a demonstra că se poate trăi bine şi aici. „Stabilitatea” relaŃionează puternic cu 

valorificarea calităŃilor şi teama de compromitere, iar „munca” este strâns legată de valorificarea 

calităŃilor. Astfel, ipoteza 5, conform căreia există o legătură (corelaŃie) între percepŃia 

motivaŃiei de renunŃare la emigrare şi orientările valorice ale participanŃilor, este confirmată. 

Media scorului total la atitudinile faŃă de emigrare (atitudinea generală faŃă de 

emigrare) corelează puternic cu libertatea. Există corelaŃii între “autoperfecŃionare” şi 

categoriile de atitudini: psihologic, libertatea, munca şi apartenenŃa. Există corelaŃii între 

orientarea valorică “muncă” şi categoriile: psihologic, libertate şi realizare. Între “stabilitate” 

şi activare, psihologic, libertate, muncă şi material există corelaŃii . Există corelaŃii între 

“material” şi realizare, libertate, psihologic. “Libertatea” corelează cu categoriile: adaptare, 

realizare, curaj, libertate. Există corelaŃii între “familie” şi activare, psihologic, apartenenŃă, 

libertate, muncă, realizare, material. Prin urmare, ipoteza 6, conform căreia există o legătură 

(corelaŃie) între atitudinea faŃă de emigrare şi orientările valorice ale participanŃilor este 

confirmată. 
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7. Efectul satisfacŃiei în viaŃă asupra percepŃiei motivelor de emigrare, percepŃiei motivelor 
de renunŃare la emigrare, a atitudinii faŃă de emigraŃie (studiu inferenŃial) 

În privinŃa efectului satisfacŃie vieŃii asupra percepŃiei motivelor de emigrare, se pare că 

persoanele cu o satisfacŃie scăzută în viaŃă preŃuiesc ca motiv de emigrare – dorinŃa de 

perfecŃionare. Prin urmare, ipoteza 7, conform căreia există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a 

participanŃilor asupra percepŃiei motivaŃiei de emigrare, se confirmă.  

 Cât despre efectul satisfacŃiei vieŃii asupra percepŃiei motivelor de renunŃare la emigrare, 

apar diferenŃe semnificative în privinŃa următoarelor motive de renunŃare la emigrare: teama de 

compromitere şi dorinŃa de a demonstra că se poate trăi bine şi aici. Astfel, ipoteza 8, conform 

căreia există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor asupra percepŃiei motivaŃiei de 

renunŃare la emigrare, este confirmată.  

 Nu în ultimul rând, în legătură cu efectul satisfacŃie în viaŃă asupra atitudinii faŃă de 

emigrare, apar diferenŃe semnificative în privinŃa: atitudinii generale faŃă de emigrare, realizării, 

psihologicului. În concluzie, ipoteza 9, conform căreia există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a 

participanŃilor asupra atitudinii faŃă de emigrare, se confirmă.  

 

DiscuŃii finale (studiu secund) 

 Prin urmare, toate ipotezele au fost confirmate prin intermediul studiului de faŃă. 

Rezultatele obŃinute în urma celor şapte studii distincte sunt în concordanŃă cu supoziŃiile de 

început dar includ şi elemente surprinzătoare. În primul rând, în studiul descriptiv privind 

ierarhizarea motivelor pentru care cred participanŃii la cercetare că românii îşi părăsesc Ńara, 

respondenŃii apreciază ca esenŃiale motivele legate de asigurarea bunăstării familiei. Cât priveşte 

ierarhizarea motivelor pentru care cred participanŃii la cercetare că românii renunŃă la emigrare, 

respondenŃii pun din nou pe primul loc partenerul de viaŃă sau familia. Românii au viziuni 

tradiŃionaliste, în sensul că familia dă valoare individului şi nu invers. Chiar dacă sunt sau vor fi 

situaŃii când un individ va părăsi Ńara de origine forŃat de împrejurări, mai devreme sau mai târziu 

acesta va simŃi nevoia unui partener de viaŃă cu care să împărtăşească succesul ori eşecul 

personal. În acest sens, el va chema familia deja existentă ori va căuta să îşi întemeieze un cămin.  

Pe de altă parte, în conturarea profilului de personalitate al emigrantului român de către 

românii din Ńară, s-a pus accent pe următorii trei factori:  factorul 1 – demn, cinstit şi competent 

(clasicul); factorul 2 – curajos, harnic, independent şi adaptabil (modernul); factorul 3 – 

nonconformist (nonconformistul). BărbaŃii tind să perceapă emigrantul român într-o manieră 

clasică, asociind probabil cazurile de succes în emigraŃie cu aceste trăsături. De asemenea, 

persoanele cu un nivel mai ridicat de instruire realizează portretul emigrantului român dintr-o 
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perspectivă mai modernă, demonstrând încă o dată că formarea şi informarea deschid noi 

orizonturi de înŃelegere a lumii. Surprinzător este poate faptul că participanŃii din mediul rural 

portretizează emigrantul român prin nonconformism. Aceştia văd în emigrant un individ ce 

ignoră cutumele exersate de secole şi care înlătură barierele de manifestare a vieŃii concrete. 

Cât priveşte structurarea atitudinii participanŃilor faŃă de emigraŃie, respondenŃii consideră că 

românii care emigrează sunt cu adevărat oameni liberi dar şi că aceştia sunt forŃaŃi să se supună 

noilor reguli sociale, chiar dacă nu sunt de acord cu acestea. Pe de o parte, este admiraŃie faŃă de 

curajul acestora de a-şi schimba radical viaŃa, pe de altă parte – este conştientizare a dificultăŃilor 

apărute pe parcursul integrării în noua societate. Luând în calcul criteriul „gen”, se pare că 

femeile au o atitudine pozitivă faŃă de emigraŃie în comparaŃie cu bărbaŃii, acestea gândindu-se la 

toate nevoile membrilor familiei şi fiind mai insistente în obŃinerea obiectivelor cotidiene. Cât 

priveşte criteriul „vârstă”, tinerii au o atitudine pozitivă evidentă faŃă de emigraŃie, dorindu-şi o 

viaŃă mai bună şi având mai multe şanse de reuşită în alte spaŃii socio-culturale. De asemenea, 

persoanele cu studii universitare şi postuniversitare au o atitudine deschisă faŃă de emigrare, 

conştientizând ce avantaje au şi fiind interesate de dezvoltare şi valorificare profesională. 

RespondenŃii din mediul urban au o atitudine pozitivă faŃă de emigrare, fiind de regulă mult mai 

interesate de evoluŃia profesională şi de schimbarea vieŃii decât cele din mediul rural.  

În urma studierii efectului variabilelor demografice (gen, vârstă, studii, rezidenŃă) asupra 

percepŃiei motivelor de emigrare, de renunŃare la emigrare, a atitudinii faŃă de emigraŃie, au fost 

confirmate primele trei ipoteze: există un efect al variabilelor demografice asupra percepŃiei 

motivaŃiei de emigrare,  există un efect al variabilelor demografice asupra percepŃiei motivaŃiei 

de renunŃare la emigrare, există un efect al variabilelor demografice  asupra atitudinii faŃă de 

emigrare. 

Acelaşi lucru este valabil pentru studierea efectului orientărilor valorice asupra percepŃiei 

motivelor de emigrare, de renunŃare la emigrare, a atitudinii faŃă de emigraŃie: următoarele trei 

ipoteze sunt confirmate (există o legătură (corelaŃie) între percepŃia motivaŃiei de emigrare şi 

orientările valorice ale participanŃilor; există o legătură (corelaŃie) între percepŃia motivaŃiei de 

renunŃare la emigrare şi orientările valorice ale participanŃilor; există o legătură (corelaŃie) între 

atitudinea faŃă de emigrare şi orientările valorice ale participanŃilor). 

Ultimul studiu (studierea efectului satisfacŃiei în viaŃă asupra percepŃiei motivelor de 

emigrare, de renunŃare la emigrare, a atitudinii faŃă de emigraŃie) a confirmat ultimele trei ipoteze 

de lucru: există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor asupra percepŃiei motivaŃiei de 

emigrare, există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor asupra percepŃiei motivaŃiei de 



 34 

renunŃare la emigrare, există un efect al satisfacŃiei în viaŃă a participanŃilor asupra atitudinii faŃă 

de emigrare.  

 

Contribu Ńii personale pentru domeniul de cercetare 

Efectul emergent al seriei de căutări şi problematizări în plan teoretic şi practic-

investigativ s-a obiectivat în proiectarea, construirea şi aplicarea unor instrumente de lucru 

specifice. Nota de originalitate şi contribuŃie personală caracterizează întreg acest demers, 

începând cu preocuparea pentru definirea termenilor (orientări valorice, dezvoltare personală) şi 

continuând cu impunerea conceptului de orientare valorică individuală. DefiniŃia pe care am 

oferit-o orientărilor valorice individuale este următoarea: „orientările valorice individuale 

reprezintă alegerile unei persoane privind pluralităŃile de valori, ce se grupează în categorii 

organizate şi generalizate şi care influenŃează persoana la nivel atitudinal şi comportamental”. 

Orientările valorice în viaŃă, dacă sunt conforme cu natura autentică a oamenilor, pot conduce la 

dezvoltarea lor personală. În primul studiu pilot, am cercetat dezvoltarea personală a emigranŃilor 

români din Danemarca, înŃelegând prin aceasta satisfacŃia cu viaŃa actuală a acestora şi integrarea 

lor în noua societate. În cel de al doilea studiu, este vizată dezvoltarea personală a românilor 

rămaşi în Ńară, înŃelegând prin aceasta nivelul de satisfacŃie în viaŃă.  

ContribuŃii proprii la fel de importante pentru domeniul de cercetare sunt şi aceste elemente: 

⇒ identificarea legăturilor şi reprezentarea grafică a factorilor sociali şi individuali 

în aculturaŃie (vezi fig. nr. 9); 

⇒ identificarea şi reprezentarea etapelor în formarea identităŃii de sine (vezi fig. nr. 

10); 

⇒ construirea grilei de observare a comportamentului emigranŃilor români (vezi 

anexa nr. 1); 

⇒ conceperea ghidului de interviu utilizat în întâlnirile cu emigranŃii români din 

Danemarca (vezi anexa nr. 2); 

⇒ construirea listei motivelor pentru care românii aleg să emigreze şi a celor pentru 

care rămân în Ńară (vezi anexa nr. 4 şi anexa nr. 5); 
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⇒ conceperea diferenŃiatorului semantic, pentru identificarea factorilor de 

personalitate ai emigrantului român (vezi anexa nr. 6).; 

⇒ construirea scalei de măsurare a atitudinilor faŃă de fenomenul emigrării (vezi 

anexa nr. 7); 

⇒ construirea scalei orientărilor valorice individuale (vezi anexa nr. 9). 

 

 
Limitele cercetării 

Printre limitele investigaŃiei de faŃă, aş menŃiona necesitatea identificării unui număr 

reprezentativ de emigranŃi români, în ideea intervievării acestora şi a solicitării completării unui 

chestionar ce vizează procesul complex al emigrării. Pentru aceasta, este însă nevoie de o 

perioadă mai lungă de timp şi de fonduri suplimentare care să acopere cheltuielile de transport şi 

cazare. De asemenea, ar fi fost interesant de realizat un studiu comparativ între emigranŃi din Ńări 

diferite, însă şi de această dată m-am confruntat cu aceeaşi problemă a resurselor (umane, 

materiale ori temporale). Toate aceste deziderate reprezintă posibile direcŃii de urmat în 

cercetările viitoare. 

 
Deschiderile (perspectivele) pe care le oferă teza 

Ca alte perspective de continuare a cercetării, propun realizarea altor studii comparative 

între românii emigranŃi în Danemarca şi românii din România. Scopul principal ar fi identificarea 

orientărilor valorice individuale şi compararea rezultatelor obŃinute. De această dată, aş apela 

exclusiv la cercetarea cantitativă, lăsând loc de interpretări calitative pentru concluzii. De 

asemenea, un alt studiu posibil vizează diferite etnii de pe teritoriul României şi măsoară 

orientările valorice şi dezvoltarea personală a acestora.    

 Cercetarea de faŃă şi studiile propuse pe viitor au valoare atât la nivel individual cât şi la 

nivel macro-social. Integrarea socială (în Ńara de origine sau în noua Ńară gazdă) este esenŃială 

pentru fiecare individ în parte, implicit pentru societatea ca atare. Cazurile nefericite vor avea 

consecinŃe atât la nivel personal (imagine de sine precară, nivel scăzut al stimei de sine, lipsa 

încrederii în potenŃialul profesional şi personal) cât şi la nivel de societate (deficit pe piaŃa 

muncii, lipsa coerenŃei şi coeziunii sociale ş.a.). Iată de ce este esenŃială identificarea valorilor 

personale încă din anii de şcoală. Iată de ce este importantă urmarea unei profesii care să 

corespundă acestor valori. Toate acestea reprezintă condiŃii ale unui nivel ridicat al satisfacŃiei în 

viaŃa ulterioară de adult.  
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 Vremurile actuale sunt greu încercate, prin urmare oamenii sunt determinaŃi să aleagă 

calea emigrării sau a recalificării. Dacă societatea nu oferă sprijin cu adevărat, atunci singura 

„salvare” vine tot din partea indivizilor. Un om informat este un om capabil să aleagă pentru 

sine. Din nefericire, această luptă dusă de fiecare individ în parte atrage după sine reacŃii 

negative la nivel de grup ori societate: şi în România s-a ajuns deja la un individualism extrem, 

aspect întâlnit la locul de muncă ori, mai grav, în propria familie. De asemenea, societăŃile gazdă 

promovează sloganuri anti-imigranŃi, iar acest aspect limitează oportunităŃile pe piaŃa muncii a 

celor ce emigrează. Asistăm la manifestări de xenofobie în societăŃi pe care le considerăm 

extrem de civilizate şi înaintate, iar aceste porniri sunt susŃinute politic de ani de zile. MulŃi 

emigranŃi sunt forŃaŃi de împrejurări să opteze pentru poziŃii de muncă aflate mult sub nivelul lor 

de pregătire. Din acest motiv, tendinŃa pieŃii muncii este orientată în direcŃia creării unui 

„proletariat etnic” al emigranŃilor fie ca angajaŃi, şomeri sau auto-angajaŃi. Iată de ce sunt 

necesare programe sociale de sprijin pentru o forŃă de muncă multiculturală.   

 
Concluzii generale 

Dacă încercăm o analiză pur calitativă între răspunsurile oferite de participanŃi în cele 

două studii, apar anumite diferenŃieri ce pot fi explicate prin contextualizări sociale. Astfel, din 

punctul de vedere al românului care trăieşte aici şi care se gândeşte la emigrant şi emigrare, 

primele aspecte care îi vin în minte sunt cele legate de bani, confort, siguranŃă, viitor mai bun 

etc., într-un cuvânt, o situaŃie materială care să asigure bunăstarea familiei. O situaŃie diferită se 

poate observa la grupul de emigranŃi români. Odată ajunşi în noua societate, o mare parte din 

motivaŃiile plecării dispare sau cel puŃin se estompează. Este cazul celor conduşi de motive 

politice, dornici de libertate: în prezent, pentru aceştia alte aspecte sunt mai importante, precum 

cele legate de calităŃile personale sau profesionale. Aceste calităŃi capătă amploare în condiŃiile 

mai dificile de adaptare, de reuşită socială într-o Ńară nouă şi diferită de Ńara de origine. Pe de altă 

parte, în conturarea profilului de personalitate al emigrantului român de către românii din Ńară, s-

a pus accent pe trăsături care respectă, în linii generale, imaginea reală a acestuia: demn, cinstit, 

competent, curajos, harnic, independent, adaptabil sau nonconformist. Fac menŃiunea că aceste 

diferenŃe nu sunt verificate ca semnificative, metodele folosite nepermiŃând acest lucru. Ele sunt 

doar evidenŃiate, remarcate şi pot fi folosite ca şi concluzii ale unor comparaŃii de tip calitativ. 

De asemenea, pot sta la baza elaborării unor viitoare ipoteze în scopul verificării precise a 

acestor diferenŃe.  

Închei aici un demers extrem de complex şi captivant, generator de permanente căutări şi 

întrebări, incertitudini şi satisfacŃii, de riscuri asumate şi de motivări cognitive şi afective, într-un 
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domeniu controversat şi foarte puŃin abordat la nivel mondial. Păstrând echilibrul şi prudenŃa 

impuse de deontologia ştiinŃifică, îmi exprim speranŃa că eforturile întreprinse se vor dovedi 

rodnice în noi ipoteze şi puncte de plecare pentru alte cercetări interesante şi importante în 

domeniu.  
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