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INTRODUCERE 

Teza de doctorat cu titlul „Metode de depistare a tulburărilor emoţionale la 

preşcolari şi la elevii din clasele primare. Implicații pentru adaptarea școlară și socială” 

vizează explorarea relaţiei dintre procesele cognitive şi stările afective din perspectiva 

adaptării şcolare şi sociale. Demersul teoretic şi experimental urmăreşte revizuirea 

modelelor ştiinţifice acumulate pe tema relaţiei reciproce dintre procesele cognitive şi 

cele afective, prin raportare la rolul acestora în determinarea performanţei şcolare şi a 

adaptării sociale. 

Pornind de la modelele teoretice existente şi de la datele experimentale validate 

ştiinţific, lucrarea vizează elaborarea unei metodologii adecvate pentru depistarea 

timpurie a riscului maladaptării în context şcolar la copiii preşcolari şi de şcoală primară. 

Explorarea detaliată a proceselor emoţionale şi cognitive în contextul interacţiunilor 

sociale este condiţia diminuării riscului de insucces şcolar şi, totodată, condiţia facilitării 

adaptării adecvate. 

Pentru identificarea precoce a copiilor cu probleme emoţionale manifestate în 

contextul şcolar este necesară elaborarea unor instrumente eficiente de selecţie. Odată cu 

recunoaşterea rolului emoţiilor în determinarea adaptării şcolare adecvate, intervenţiile cu 

scopul prevenirii insuccesului şcolar, intervenţii bazate pe facilitarea aptitudinilor 

copiilor de a înţelege emoţiile şi de a utiliza adecvat funcţiile acestora, capătă o 

semnificaţie majoră. Elaborarea unei baterii de instrumente validate şi standardizate pe 

populaţia românească ar constitui nu numai un pas important în depistarea precoce a 

problemelor de adaptare şcolară, ci – prin detaliile privind caracterul dezadaptării – 

bateria ar putea constitui şi baza încercărilor de prevenţie şi intervenţie. 
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Delimitări conceptuale 

Afect, emoţie, dispoziţie 

De cele mai multe ori literatura de specialitate privind emoţiile se referă la 

conceptele de afect, emoţie şi dispoziţie în mod interşanjabil, din cauza lipsei unor 

definiţii clare ale acestor concepte. Termenul afect se consideră unul mai general, care 

include atât emoţiile, cât şi dispoziţiile (Forgas, 1995; Simon, 1982, apud Scherer, 2001). 

Emoţiile se referă la reacţii afective mai intense, scurte şi mai specifice, în sensul că în 

spatele lor se poate identifica o cauză, iar, prin informaţiile cognitive disponibile privind 

antecedentele, consecinţele şi reacţiile legate de emoţia respectivă, persoana e conştientă 

de cele trăite. Comparate cu emoţiile, dispoziţiile se consideră stări emoţionale mai puţin 

intense, dar de o durată mai lungă, nespecifice – fără un conţinut cognitiv specific. 

Adaptarea şcolară şi socială 

Adaptarea adecvată se bazează pe capacitatea copilului de a-şi folosi resursele 

interne şi externe în scopul de a-şi regla propriile trebuinţe şi capacităţi potrivit cerinţelor 

impuse de mediul în care trăieşte (Sroufe & Rutter, 1984, apud Mash & Dozois, 1996). În 

context şcolar, adaptarea se referă atât la întrunirea condiţiilor impuse de programa 

şcolară, cât şi la integrarea socială eficientă în mediul şcolar  
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CAPITOLUL 1. 

PARADIGME TEORETICE ȘI METODOLOGICE 

ÎN STUDIEREA EMOȚIILOR: 

IMPLICAȚII PRIVIND CONTEXTUL EDUCAȚIONAL 

În funcţie de paradigmele teoretice abordate, cercetările privind emoţiile au la 

bază diverse metode de cercetare. Planurile experimentale utilizează emoţiile fie ca 

variabile independente sau cvasiindependente, percepute ca dimensiuni sau categorii 

asociate cu modificări pe planul altor variabile, fie ca variabile dependente, calitatea şi 

intensitatea lor fiind influenţată de alţi factori. Studiile în care stările emoţionale au rolul 

variabilei independente se bazează fie pe inducerea experimentală a acestor stări, fie pe 

reacţii emoţionale naturale temporale, fie, în sfârșit pe trăsături emoţionale sau tulburări 

emoţionale. 

CAPITOLUL 2. 

DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ DIN PERSPECTIVA 

ADAPTĂRII ȘCOLARE ȘI  SOCIALE 

Problemele de adaptare emoţională îşi pun amprenta negativă asupra 

randamentului şcolar chiar din primii ani de şcoală. Copiii cu riscul eşecului şcolar sunt 

deosebit de vulnerabili în faţa problemelor emoţionale. Deşi aptitudinile necesare 

adaptării emoţionale au o dezvoltare autonomă, de multe ori copiii cu riscul insuccesului 

şcolar îşi pot forma mecanisme de prelucrare şi interpretare a informaţiilor cu conţinut 

emoţional numai prin îndrumare şi intervenţie directă.  Cu scopul evidențierii rolului 

factorilor emoţionali ai adaptări şcolare şi sociale, se discută în cadrul acestui capitol 

competenţa emoţională (reglarea emoțională, exprimarea emoțională, înțelegerea 

emoțională), maturitatea emoțională, dezvoltarea emoţională normativă (emoții de bază și 

emoții conștiente), precum și tulburările dezvoltării emoționale și anxietatea în context 

școlar (anxietate generalizată, fobia socială, anxietatea test).  
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CAPITOLUL 3. 

RELAȚIA EMOȚIE-COGNIȚIE DIN PERSPECTIVA 

ADAPTĂRII ȘCOLARE ȘI  SOCIALE 

Analiza interacţiunii dintre procesele cognitive şi afective abordează în principal 

două fenomene: influenţa stărilor emoţionale asupra performanţei cognitive şi invers, 

influenţa proceselor cognitive de evaluare asupra stărilor afective declanşate. Din punctul 

de vedere al funcţionării adaptative a organismului, efectul cogniţiilor asupra emoţiilor 

dobândeşte importanţă în determinarea calităţii trăirilor afective. Evaluarea cognitivă 

referitoare la stimulii interni sau externi influenţează în mare măsură stările afective 

declanşate. 

O altă abordare a influenţei proceselor cognitive asupra stărilor afective se referă 

la modul în care schema cognitivă poate afecta adaptarea emoţională. Influenţa stărilor 

afective asupra cogniţiei constituie probabil o mai largă temă de studiu, mai ales în 

privinţa adaptării şcolare, ea referindu-se la modul în care stările afective – emoţiile, 

dispoziţiile, trăsăturile de personalitate sau tulburările afective – pot altera procesarea, 

stocarea sau evocarea informaţiilor. 

În ciuda progreselor majore privind studierea relaţiei intre procesarea cognitivă şi 

stările emoţionale, există încă o serie de limitări teoretice şi empirice, mai ales în privinţa 

adaptării modelelor elaborate pentru contextul şcolar. Modelele teoretice şi rezultatele 

empirice sunt adeseori incompatibile. 
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CAPITOLUL 4. 

FACTORII EMOȚIONALI AI ADAPTĂRII 

ȘCOLARE ȘI SOCIALE 

Copiii anxioşi cu probleme pe planul adaptării prezintă frecvent deficite simultane 

în procesarea cognitivă şi emoţională (Nigg & Huang-Poolock, 2003, apud Snyder, 

Prichard, Schrepferman, Patrick & Stoolmiller, 2004). Dezvoltarea emoţională precoce 

este de importanţă majoră în formarea acelor competenţe cognitive şi sociale care sunt 

necesare pentru funcţionarea şcolară adecvată (Leerkes, Paradise, O’Brian, Calkins şi 

Lange, 2008). 

Adaptarea şcolară este un proces multilateral, a cărui calitate depinde de o serie de 

factori cognitivi (de ex. aptitudini, stilul cognitiv etc.), emoţionali (de ex. emoţii legate de 

învăţare, dispoziţii şi trăsături afective ale personalităţii, precum anxietatea, reglarea 

afectivă etc.) şi motivaţionali (de ex. trebuinţa de competenţă, obiective legate de 

performanţă, depunerea de efort, perseverenţă etc.). Interacţiunile dintre acestea 

determină performanţele obţinute şi interpretarea lor ca eşecuri sau succese, balansarea 

între cauzele posibile ale acestora, recunoaşterea propriei răspunderi sau evitarea 

acesteia. Aceste interacţiuni influenţează și modul în care performanţele obţinute se 

manifestă pe plan afectiv în emoţiile complexe ale mândriei sau ale ruşinii etc. . 

Factorii cognitivi, emoţionali şi motivaţionali ai performanţei sunt 

interdependenţi. Modul în care aceste sfere ale funcţionării psihicului se împletesc în 

determinarea adaptării psihologice, în sau în afara contextului şcolar, justifică un proces 

ciclic, în care toate realizările şi toate eşecurile devin o  parte integrală a modului în care 

persoana gândeşte despre propriile calităţi, competenţe sau despre provocările impuse de 

mediul şcolar sau social şi care vor influenţa performanţele ulterioare.  
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CAPITOLUL 5. 

STUDIUL 1:ETALONAREA SISTEMULUI INTERNAŢIONAL 

DE IMAGINI AFECTIVE IAPS 

Obiective şi ipoteze  

Obiective teoretice 

Studiul are ca scop (a) conturarea spaţiului afectiv bidimensional (valenţă-nivel de 

activare) la copiii de vârstă şcolară primară şi (b) îmbogăţirea cunoştinţelor legate de o 

altă dimensiune afectivă, şi anume controlul. 

Se propune, de asemenea, (c) elaborarea unui model triarhic al spaţiului afectiv 

înglobat în cadrul sistemelor motivaţionale apetitive şi aversive, prin (d) explorarea 

rolului pe care dimensiunea afectivă control îl joacă în  reacţiile emoţionale declanşate 

(dimensiune explorată în cadrul conceptual al diferenţiatorului semantic, dar reprezentată 

pe planul al doilea în studierea reacţiilor afective).  

Se mai urmăreşte (e) conturarea particularităţiilor reacţiei afective în comparaţiile 

interculturale, dintre sexe şi în funcţie de tulburări afective de anxietate. 

Obiective metodologice 

Din punct de vedere metodologic, studiul are ca scop (a) etalonarea şi adaptarea 

Sistemului Internaţional de Imagini Afective (IAPS, International  Affective Pictures 

System, Lang, Bradley & Cuthbert, 2005) prin Sistemul de Evaluare Afectivă SAM (Self 

Assessment Manikin, Lang, 1980) pe un eşantion românesc.  

Prin analiza datelor obţinute pe un eşantion românesc se urmăreşte (b) întregirea 

datelor empirice deja existente privind relaţia dintre dimensiunile afective valenţă şi nivel 

de activare şi control. 
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Obiective practice 

Din perspectiva punerii în practică a concluziilor acestui studiu se remarcă 

relevanţa următoarelor obiective: (a) explorarea reacţiilor afective cu privire la valenţa şi 

intensitatea acestora în funcţie de motivele activate, (b) elucidarea rolului controlului 

afectiv în medierea relaţiei dintre valenţă şi nivel de activare. Se urmăreşte, de asemenea, 

(c) analiza modului în care copiii anxioşi reacţionează la stimulii cu conţinut semantic 

variat. 

În raport cu aceste obiective, ipotezele de lucru ale studiului prezent sunt: 

1. Sistemul de Evaluare Afectivă SAM (Self Assessment Manikin, Lang, 1980) va 

diferenţia între stimulii IAPS (International Affective Pictures System, varianta pentru 

copii; McManis, Bradley, Berg, Cuthbert & Lang, 2001) cu diferite caracteristici 

emoţionale. 

2. Din punctul de vedere al dimensiunilor afective ale imaginilor IAPS nu vor 

exista diferenţe semnificative între populaţia americană şi cea românească. 

3. Dimensiunile afective ale imaginilor IAPS vor diferenţia între copiii cu ş i fără 

simptome ale anxietăţii. 

Metodă 

Participanţi 

Studiul a fost efectuat pe un lot de copii cu vârsta de 7-10 (M = 8,61, AS = 0,95) 

ani, aleşi în mod cvasialeator prin selecţia claselor şcolare cărora le aparţin (clasele I-III, 

N = 187), din diverse judeţe ale României (Bihor, Bistriţa, Braşov, Cluj, Covasna, 

Harghita, Mureş, Satu Mare, Timiş, Zalău). Distribuţia în funcţie de sexe  este de 87 băieţi 

şi 100 fete. 
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Materiale, instrumente, echipament 

Sistemul Internaţional de Imagini Afective (IAPS, International Affective 

Pictures System, Lang, Bradley & Cuthbert, 2005), varianta pentru copii 

(McManis, Bradley, Berg, Cuthbert şi Lang (2001) 

Sistemul de Evaluare Afectivă Self Assessment Manikin SAM (Lang, 1980, 

apud Lang, Bradley & Cuthbert, 2005) 

Fişa de observaţie a comportamentului anxios 

Tabelul 1. Planul experimental 

Variabilă  
cvasi- 

independentă  

 

Variabilă  
independentă 

Anxietatea 

Anxietate generalizată Fobie socială Lipsa anxietății 

Conținut semantic 
Valență 
afectivă 

Nivel 
de 

activare 
Control 

Valență 
afectivă 

Nivel 
de 

activare 
Control 

Valență 
afectivă 

Nivel 
de 

activare 
Control 

Procedura 

Tabelul 1 prezintă planul experimental al Studiului 1. 

Fiecărui copil i s-a dat un caiet SAM şi s-a prezentat detaliat sensul celor trei 

dimensiuni afective, precum şi modul în care se utilizează caietul pentru marcarea 

reacţiilor afective evocate de imaginile care erau să fie prezentate.  Evaluarea imaginilor 

IAPS de către copiii cuprinşi în studiu pe dimensiunile valenţă, nivel de activare şi 

control a avut loc după prezentarea fiecărei imagini în parte.  Imaginile IAPS au fost 

proiectate  randomizat cu ajutorul unui program computerizat, care să asigure ordinea 

randomizată şi distanţa temporală echivalentă. 
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Rezultate și discuţii 

În cadrul acestui studiu s-a utilizat o abordare dimensională a reacţiilor afective 

care au la bază perspectiva funcţionalistă a emoţiilor. Prin reducerea la trei a numărului 

unor serii de componente ale procesului emoţional (valenţă, nivel de activare, control), 

concepţia diferenţiatorului lui Osgood şi astfel şi sistemul de evaluarea afectivă SAM 

reprezintă o abordare reducţionistă a teoriilor de evaluare. 

Pe baza datelor studiului prezent, care sunt consonante cu datele empirice deja 

existente privind relaţia dintre dimensiunile afective valenţă şi nivel de activare , s-a reuşit 

conturarea spaţiului afectiv bidimensional valenţă-nivel de activare la copii de vârsta 

şcolară primară din România. 

  



METODE DE DEPISTARE A TULBURĂRILOR EMOȚIONALE LA PREȘCOLARI ȘI LA ELEVII DIN 

CLASELE PRIMARE. IMPLICAȚII PENTRU ADAPTAREA ȘCOLARĂ ȘI SOCIALĂ. 

15 

Figura 1: Modelul triarchic al spațiului afectiv 

 

Prin elaborarea unui model triarhic al spaţiului afectiv  (vezi Figura 1) s-a urmărit 

îmbogăţirea datelor empirice legate de relaţia controlului afectiv cu valenţa afectivă, pe 

de o parte, şi nivelul de activare pe de altă parte.  

Covarianţa pozitivă dintre aceste două dimensiuni afective în cazul stimulilor cu 

valenţă plăcută relevă faptul că în momentul activării sistemului motivaţional apetitiv, 

intensitatea reacţiilor afective variază în funcţie de valenţa stimulului. În cazul activării 

motivaţiei de evitare, intensitatea reacţiilor afective negative este mai degrabă funcţia 

controlului pe care subiectul consideră că îl are asupra stimulului/situaţiei aversive. 
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Tabelul 2. Caracteristici afective ale stimulilor IAPS 

Dimensiuni afective 

Motive active Categorii semantice 
Cod 
IAPS  

Control 
afectiv 

Valență 
afectivă 

Nivel de 
activare 

St
im

u
li 

p
o

zi
ti

vi
 

C
o

n
tr

o
l c

re
sc

u
t 

(m
>6

) 

Valență 
plăcută 
(m>6) 

Nivel de 
activare 
ridicat  
(m>5) 

Trebuințe fiziologice, 
nutriționale 

obiecte (dulciuri) 7250,7330 

Trebuința de 
ataşament/îngrijire 

animale/ 
persoane 

1920,2660 

Trebuința de căutare 
de stimuli tari 

obiecte(vechicule)/ 
persoane în 

acțiune/scenarii 

5450,8260, 
8490,8620 

Trebuințe estetice fenomene 5480,5910 

St
im

u
li 

p
lă

cu
ți

 

C
o

n
tr

o
l m

ed
iu

 

Valență 
plăcută 

Nivel de 
activare 
scăzut 
(m<5) 

Trebuințe fiziologice, 
nutriționale 

obiecte (dulciuri) 
2650,7390, 

7400,7410,7430 

Trebuința de 
ataşament, îngrijire 

animale/persoane 1710,1750,2070 

Trebuința de căutare 
de stimuli tari 

obiecte  
(vehicule, altele) 

7510,8510 

Trebuințe estetice plante 5020,5030 

St
im

u
li 

n
eu

tr
i 

Valență 
neutră 

Lipsa motivelor 
activate 

persoane 
2190,2280, 
2780,2890 

persoane în 
acțiune/scenarii 

2320 

obiecte (casnice) 
7000,7010,7030 

7080,7090, 
7150,7170 

obiecte (altele) 7100 

St
im

u
li 

n
ep

lă
cu

ți
 

Valență 
neplăcută 

Greață/Groază animale 1280,7380 

Pericol natural fenomene 5950 

Agresiune umană persoane 2130, 2810 

Agresiune animală animale 
1040,1120, 
1300,1930 

St
im

u
li 

n
eg

at
iv

i 

C
o

n
tr

o
l s

că
zu

t 
(m

<4
) Valență 

neplăcută 
(m<4) 

Nivel de 
activare 
ridicat  
(m>5) 

Greață/Groază obiecte 9480 

Agresiune 
instrumentală 

obiecte 6230,6300 

Agresiune umană 
persoane în 

acțiune/scenarii 
3500,3530,6370 

Suferință/Boală 
persoane în 

acțiune/scenarii 
3230,3280, 
9050,9421 
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Diferitele categorii semantice ale stimulilor se asociază cu un profil afectiv 

specific (Tabelul 2), semnalizând o locaţie compactă a acestora în spaţiul afectiv valenţă-

nivel de activare-control. 

Prin interpretarea spaţiului afectiv în termenii sistemelor motivaţionale apetitive şi 

aversive ne încadrăm în paradigma motivaţiei bifazice (Arnold, 1960; Konorski, 1967; 

Dickinson & Dearing, 1979; Davidson, Ekman, Saron, Senulis & Friesen, 1990; Lang, 

Bradley & Cuthbert, 1990; Cacioppo & Berntson, 1994; Cacioppo, Berntson & Crites, 

1996; Lazarus, 1966, 1991, 1999). Analiza de conţinut a stimulilor demonstrează o 

secvenţialitate a stimulilor din diferite categorii semantice în efectul lor asupra sistemelor 

motivaţionale primare.  

În concluzie, pe baza datelor obţinute se poate afirma că Sistemul de Evaluare 

Afectivă SAM diferenţiază stimulii IAPS cu diferite caracteristici emoţionale în funcţie 

de toate cele trei dimensiuni afective (valenţă, nivel de activare şi control) luate în studiu.  

Studiul pune accent pe conturarea particularităţiilor reacţiilor afective în funcţie 

de mediul cultural în care trăiesc copiii. Diferenţele se concretizează, pe de o parte, într-o 

tendinţă fermă a copiilor români de a reacţiona mai puţin intens în faţa stimulilor pozitivi 

și, pe de altă parte, în supraevaluarea controlului atât în faţa stimulilor pozitivi, cât şi a 

celor negativi în comparaţie cu copiii americani (Tabelul 3). Prin lipsa biasării pozitive 

profilul afectiv al copiilor români seamănă mai mult cu cel al copiilor din ţările nordice 

decât cu cel al copiilor din culturi vestice (Bradley şi Lang, 2005).  
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Tabelul 3. Diferenţele culturale ale reacţiilor 

afective în funcţie de sistemul motivaţional 

Diferențe culturale 
Codul imaginilor IAPS 

Valență Nivel de activare Control 

Trebuințe 
fiziologice/nutriționale 

 2650,7400,7430  

Trebuință de 
ataşament/îngrijire 

 1920  

Trebuință de căutare de 
stimuli 

7510 5450,8490,8510 7130,8260,8510 

Trebuințe estetice   5030 

Suferință 3280,9050  9050 

Pericol/Agresiune 
umană/instrumentală 

3500,3530,6300  
2120,2130, 
3500,3530 

Pericol/Agresiune animală    

Pericol natural    

Greață/ Groază 9480  9480 

Lipsa motivelor active 2890 2190 
2190,2320,7030, 

7040,7150 

De asemenea, se remarcă faptul că diferenţele la nivelul controlului perceput sunt 

observabile şi în faţa stimulilor pozitivi. Acest fapt susţine existenţa unei diferenţe reale 

în ceea ce privește nivelul siguranţei de sine între grupul roman şi cel american, sugerând 

faptul că tendinţa copiilor autohtoni de a-şi evalua controlul ca fiind mai pozitivă este una 

generală şi se manifestă prin independenţa controlului faţă de aptitudinile şi experienţele 

reale ale copilului.  

Toate aceste diferenţe interculturale infirmă ipoteza conform căreia reacţiile 

afective ar fi independente de mediul cultural. Astfel considerăm  că termenul “culture-

free” sau “cross-cultural” este impropriu pentru a descrie sistemului IAPS, ceea ce 

sprijină necesitatea etalonării şi adaptării acesteia pe populaţia română.  

Un alt obiectiv al studiului a constituit explorarea diferenţelor între copiii cu şi 

fără simptome de anxietate. Pe baza rezultatelor putem afirma că ipoteza conform  căreia 

dimensiunile afective ale imaginilor IAPS ar face diferenţă între copii cu şi fără 

simptome ale anxietăţii se adevereşte numai parţial. Numai imaginile plăcute IAPS, nu şi 

cele neplăcute ar diferenţia copiii cu şi fără simptome ale anxietăţii (Tabelul 4).  
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Tabelul 4. Diferenţe între copiii cu şi fără simptome de anxietate 

în evaluarea imaginilor pozitive şi negative IAPS pe dimensiunile afective  

Imagini IAPS Grup M(AS) t/d df p 

Valență afectivă      

Imagini pozitive 
Grup control 8,06 (0,98) 

3,773** 133,443 0,001 
Grup anxios 7,25 (1,75) 

Imagini negative 
Grup control 3,50 (1,93) 

0,582 176 0,561 
Grup anxios 3,34 (1,84) 

Nivel de activare      

Imagini pozitive 
Grup control 5,36 (2,25) 

0,308 180 0,758 
Grup anxios 5,46 (2,11) 

Imagini negative 
Grup control 6,19 (1,87) 

0,478 174 0,634 
Grup anxios 6,05 (2,00) 

Control      

Imagini pozitive 
Grup control 6,92 (1,60) 

2,706** 175 0,007 
Grup anxios 6,25 (1,68) 

Imagini negative 
Grup control 4,06 (1,96) 

0,682 168,92 0,496 
Grup anxios 3,87 (1,69) 

** p < 0,01. 

Dintre cele trei dimensiuni afective intensitatea reacţiilor nu are putere de 

diferenţiere a copiilor anxioşi şi neanxioşi, dar sindromul de anxietate pare să se 

manifeste în subevaluarea caracterului plăcut al stimulilor pozitivi şi totodată în 

subevaluarea propriilor resurse de a face faţă acestora. 

Comparaţiile dintre sexe sprijină datele lui Bradley şi Lang (2005) privind 

prezenţa biasărilor negative la fete numai în evaluarea valenţei imaginilor şi a controlului 

afectiv (Tabelul 5). În grupul subiecţilor români, fetele evaluază stimulii negativi ca fiind 

mai neplăcuţi şi se consideră mai neputincioşi decât băieţii, dar această biasare negativă 

nu declanşează reacţii afective mai intense.  
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Tabelul 5. Diferenţe dintre sexe în reacţiile afective la stimuli pozitivi şi negativi  

 M (AS) t/d df p 

Valență 

Imagini 
pozitive 

Băieți 8,20 (1,08) 
1,046 90 0,298 

Fete 7,98 (0,91) 

Imagini 
negative 

Băieți 4,97 (1,93) 
6,178** 51,795 0,001 

Fete 2,65 (1,35) 

Nivel de 
activare 

Imagini 
pozitive 

Băieți 5,77 (2,62) 
1,289 59,431 0,203 

Fete 5,11 (1,97) 

Imagini 
negative 

Băieți 6,36 (1,60) 
0,679 76,640 0,499 

Fete 6,09 (2,01) 

Control 

Imagini 
pozitive 

Băieți 6,84 (1,70) 
0,369 88 0,713 

Fete 6,97 (1,54) 

Imagini 
negative 

Băieți 4,87 (2,17) 
2,746** 50,232 0,008 

Fete 3,63 (1,71) 

** p < 0,01. 

Stimulii pictoriali afectivi standardizaţi contribuie la controlul experimental 

crescut în selectarea stimulilor emoţionali. Ei pot fi utilizaţi cu scopul inducerii 

diferitelor dispoziţii afective în diferite studii psihologice fundamentale sau aplicate, cu 

accentul pus pe studierea fenomenului distorsiunilor cognitive asociate cu problemele 

emoţionale. 

CAPITOLUL 6. 

STUDIUL 2: ELABORAREA SISTEMULUI DE IMAGINI 

AFECTIVE ŞCOLARE SIAS 

Obiective şi ipoteze  

Obiective teoretice 

Studiul vizează explorarea modului în care copiii cu anxietate şcolară reacţionează 

în faţa unor scenarii interpersonale sau de performanţă din mediul școlar. Există dovezi în 

privinţa faptului că anxietatea se asociază cu subestimarea propriilor capacităţi de a face 

faţă situaţiilor (Waters, Craske, Bergman & Treanor, 2008; Bögels & Zigterman, 2000; 
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Kendall & Chansky, 1991). Prin acest al doilea studiu se propune elucidarea următoarelor 

probleme: (a) măsura în care copiii anxioşi într-adevăr diferă de cei neanxioşi în 

evaluarea controlului, (b) dacă criteriul anxietate îi diferenţiază pe copiii cu fobie socială 

de cei cu anxietate generalizată în situaţii specifice contextului şcolar; (c) dacă specificul 

reacţiilor afective ale copiilor cu anxietate şcolară se leagă numai de evaluarea secundară 

sau se reflectă şi în evaluarea primară a stimulilor. 

De asemenea, se urmăreşte conturarea motivaţiei „apropierii şi a evitării” în 

contextul adaptării şcolare şi sociale. Explorarea diferenţelor în sistemul motivaţional 

dintre copiii cu şi fără probleme pe planul adaptării şcolare poate contribui la o mai bună 

înţelegere a trăirilor afective sau a comportamentelor în situaţii şcolare provocatoare. 

Obiective metodologice 

Studiul are ca scop elaborarea unui set de imagini afective relevante din punctul 

de vedere al adaptării sociale şi şcolare (SIAS). Prin conturarea profilului afectiv al 

copiilor cu fobie socială sau cu anxietate generalizată, respectiv al copiilor neanxioşi, 

acest set poate fi utilizat în diagnosticul diferenţial al anxietăţii în context şcolar. Studiul 

îşi propune astfel să asigure date empirice pentru un program computerizat de depistare 

precoce a predispoziţiei la anxietate. 

Elaborarea acestui set de imagini se motivează şi prin importanţa luării în calcul a 

criteriului specificităţii în studierea distorsiunilor cognitive determinate de anxietatea 

şcolară. Conform acesteia, numai valenţa afectivă şi nivelul de activare luate separat sunt 

insuficiente pentru a provoca distorsiuni cognitive. 

Prin Setul de Imagini Afective Şcolare (SIAS), diferitele probe utilizate în 

literatura de specialitate pentru explorarea biasărilor cognitive pe planul procesării 

informaţiilor pot fi adaptate la copiii care manifestă anxietate în situaţii sociale sau de 

performanţă, cu scopul explorării distorsiunilor cognitive cauzate de stresul şcolar.  
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Obiective practice 

Pe baza datelor obţinute prin acest studiu apare oportunitatea elaborării unui 

program computerizat de depistare precoce a tulburărilor de anxietate. 

Deşi mediul şcolar are menirea de a confrunta copiii cu diferite provocări 

consecutive în scopul de a-i învăţa cum să facă faţă acestora, pentru copiii anxioşi acestea 

se transformă adeseori din provocări în ameninţări şi pot determina insuccesul şcolar. Un 

set al stimulilor relevanţi din perspectiva adaptării şcolare şi sociale se consideră ca fiind 

un mijloc adecvat pentru înţelegerea modului în care diferitele situaţii şcolare sunt 

reprezentate de copiii anxioşi şi de cei neanxioşi. 

Ipoteze de lucru ale studiului sunt: 

1. Imaginile din sistemul SIAS pot fi utilizate pentru a determina apariţia unor 

reacţii afective specifice contextului şcolar. 

2. Copiii cu sindromul de anxietate vor prezenta control mai scăzut în faţa 

stimulilor SIAS decât copiii care nu prezintă astfel de simptome.  

Metodă 

Participanţi 

Studiul s-a efectuat pe un lot de copii cu vârsta de 6-10 ani (N =174, clasele I-III), 

aleşi în mod cvasialeator din școli din diverse judeţe din România. Distribuţia în funcţie 

de sexe este de 77 băieţi şi 97 fete. Selectarea participanţilor cu şi fără simptome ale 

anxietăţii în contextul şcolii s-a realizat conform procedurii de selecție prezentată în 

studiul 1. 

Materiale, instrumente, echipament 

Setul de imagini afective şcolare (SIAS) Imaginile afective în context şcolar 

constituie un sistem elaborat în cadrul acestei lucrări. Setul de imagini cuprinde diverse 
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teme legate de vulnerabilitate în situaţii interpersonale, de performanţă şi evaluare, 

specifice contextului şcolar (Tabelul 6). 

Tabelul 6. Performanţă școlară şi interacţiuni sociale în imaginile SIAS 

 Conținut semantic Cod SIAS 

Performanță școlară 

Participare la lecție 
3, 5, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30,  
31, 33, 34, 38, 49, 50, 51, 53, 55, 57 

Răspuns oral 26, 32, 36, 40 

Activitate creativă 23, 42 

Sport 24, 37, 54 

Îndrumare, mustrare 6, 10, 11, 13, 15 

   

Interacțiuni sociale 

Mustrare 4, 7, 8, 9, 20, 25, 27, 43, 44 

Excludere / Jignire / 
Singurătate 

2, 35, 52, 56 

Solidaritate / Serbare 14, 39,41 

Activitate liberă/ Joacă 1,16, 45, 46,47, 48 

Sistemul de Evaluare Afectivă SAM Self Assessment Manikin  (Lang, 1980, 

apud Lang, Bradley & Cuthbert, 2005) 

Fişa de observaţie a comportamentului anxios 

Tabelul 7. Planul experimental 

Variabilă 
cvasiindependentă  

 

Variabilă  
independentă  

Anxietatea 

Anxietate generalizată Fobie socială Lipsa anxietății 

Conținut semantic 
Valență 
afectivă 

Nivel 
de 

activare 
Control 

Valență 
afectivă 

Nivel 
de 

activare 
Control 

Valență 
afectivă 

Nivel 
de 

activare 
Control 
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Procedură 

Tabelul 7 prezintă planul experimental al studiului 2. 

Pentru validarea eficienţei setului de imagini afective relevante din perspectiva 

adaptării școlare și sociale, un număr de nouă psihologi şcolari cu experienţă au evaluat 

independent relevanţa semantică a 200 de imagini. Dintre acestea, 57 de fotografii color 

incluse în sistemul SIAS au fost evaluate ulterior de copii pe baza Sistemului de Evaluare 

Afectivă SAM. Procedura evaluării stimulilor pictoriali SIAS corespunde celui din 

studiul de etalonare IAPS. 

Rezultate și discuţii 

Eşecurile sociale şi de performanţă sumate (reale sau percepute în mod eronat din 

cauza unui cadru de referinţă ireală) determină dezvoltarea unui cadru distorsionat de 

interpretare a scenariilor şcolare.  

Concluziile studiului susţin o stare continuă de alertă prin senzaţia controlului 

scăzut şi prin intensitatea crescută a reacţiilor afective a copiilor anxioşi, chiar şi în 

situaţii şcolare cu atmosferă pozitivă accentuată (Tabelul 8).  

Datele sunt în concordanţă cu faptul că, în situaţii provocatoare, copiii anxioşi au 

tendinţa de a neglija informaţiile externe - şi astfel aspectele reale ale situaţiei date -, 

pentru că ei se concentrează mai degrabă asupra reprezentărilor mintale ale scenariilor 

asemănătoare deja întâlnite în trecut (Fernandez, Davis & Higa, 2007).  
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Tabelul 8. Comparaţii intergrup privind nivelul de activare și controlul în funcţie  

de prezenţa sau lipsa simptomelor anxietăţii şcolare 

Dimensiuni 
afective 

SIAS Grup M (AS) t/d df p 

Nivelul de 
activare 

Setul întreg 
control 4,03 (1,55) 

2,376* 172 0,019 
anxios 4,60 (1,61) 

Imagini pozitive 
control 4,18 (2,03) 

1,163 172 0,246 
anxios 4,53 (1,95) 

Imagini negative 
control 5,01 (1,73) 

0,760 172 0,449 
anxios 5,22 (1,88) 

Control 

Setul întreg 
control 6,67 (1,52) 

4,464** 172 0,001 
anxios 5,64 (1,50) 

Imagini pozitive 
control 7,27 (1,58) 

4,374** 172 0,001 
anxios 6,23 (1,54) 

Imagini negative 
control 5,56 (1,99) 

3,294** 172 0,001 
anxios 4,59 (1,87) 

*p < 0,05; ** p < 0,01 

În concordanță cu Hirsch și Clark (2006), Bögels și Zigterman (2000), Kendall și 

Chansky (1991), studiul demonstrează faptul că copiii anxioși se caracterizează cu 

controlul scăzut asupra situațiilor. Din slaba încredere în sine privind controlul situațiilor 

școlare rezultă inevitabil scăderea motivaţiei de apropiere, ceea ce are efect asupra 

atitudinii şcolare la copiii anxioşi. Datele prezentului studiu, rezultatele obținute de 

Daleiden și Vasey (1997) arată că persoanele anxioase au tendinţa de a adopta mai multe 

soluţii evitante în situaţii amenințătoare. 

Datorită caracterului lor emoţiogen, imaginile SIAS reprezentând scenarii 

interpersonale sau de performanţă creează un prilej pentru a analiza şi re-analiza posibile 

cauze sau consecinţe ale scenariului prezentat, precum şi motivele, emoţiile sau 

comportamentul personajelor. Astfel, pe lângă scopuri diagnostice, itemii setului pot 

deveni baza unor intervenţii psihologice în prevenirea anxietăţii şcolare. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4RM7N1N-1&_user=553684&_coverDate=03%2F31%2F2008&_alid=714840754&_rdoc=5&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=64&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=8673b95d9be9f9286487d883e0a9276b#bib8#bib8
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4KXVD2K-1&_user=553684&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=714840754&_rdoc=17&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=64&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=302ad9b384524f5f38476dd28723e94f#bib15#bib15
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CAPITOLUL 7. 

STUDIUL 3: BIASĂRI DE INTERPRETARE A SCENARIILOR 

SOCIALE ȘI DE PERFORMANȚĂ ASOCIATE CU ANXIETATEA 

Obiective şi ipoteze  

Obiective teoretice 

Interpretarea distorsionată a informaţiilor sociale este un fenomen frecvent 

discutat în literature de specialitate a fobiei sociale. 

Studiul de faţă îşi propune următoarele obiective teoretice: (a) clarificarea 

diferenţelor în interpretarea unor scenarii ambigue între copiii cu simptome ale fobiei 

sociale, ale anxietăţii generalizate şi copiii neanxioşi; (b) explorarea specificului 

conţinutului de performanţă / evaluare în comparaţie cu cel social / interpersonal şi 

efectul lor asupra interpretării; (c) clarificarea efectelor imediate ale scenariilor sociale şi 

de performanţă ambigue asupra trăirilor afective cu privire la valenţa şi intensitatea 

acestora, respectiv nivelul încrederii de sine privind controlul situaţiei.  

Obiective metodologice 

Din punct de vedere metodologic, se propune elaborarea unor scenarii verbale 

ambigue reprezentând evenimente din viaţa de zi cu zi a copiilor şcolari. Conţinutul 

semantic specific mediului şcolar al acestor scenarii (viniete) poate contribui la o mai 

bună înţelegere a modului în care copiii anxioşi şi cei neanxioşi percep şi reacţionează la 

unele provocări în acest context şcolar.  

Includerea în studiu a mai multor indicatori privind fenomenul de interpretare 

contribuie la o analiza multifactorială a fenomenului distorsiunilor de interpretare în 

relaţie cu anxietatea. Măsurătorile utilizate în cadrul studiului asigură o conturare rapidă 

a primelor reacţii în faţa acestor scenarii. 
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Obiective practice 

Stilul de procesare a informaţiilor se formează încă din primii ani ai copilăriei. 

Ideaţia anxiogenă devine tot mai complexă şi alarmantă după vârsta de cinci-şase ani, 

odată cu dezvoltarea conceptului de sine (Vasey, 1993; Vasey et al., 1994, apud Bögels 

& Zigterman, 2000). Scenariile sociale şi de performanţă elaborate în cadrul acestui 

studiu sunt adaptate acestei vârste preşcolare şi de şcoală primară. 

Prin prezentul studiu se vizează explorarea acelor diferenţe de interpretare şi de 

control al situaţiilor şcolare care se manifestă de timpuriu şi care ar putea sta la baza 

predicţiei diferenţiatoare a copiilor predispuşi la anxietate în context şcolar. 

Se urmăreşte, de asemenea, analiza modului în care adaptarea socială a copiilor 

influenţează stilul de interpretare a scenariilor şcolare ambigue şi reacţiile afective 

imediate determinate de acestea. 

În raport cu aceste obiective, se presupune că: 

1.a. Anxietatea predispune la interpretarea negativă a situaţiilor ambigue de natură 

socială.  

1.b. Anxietatea predispune la interpretarea negativă a situaţiilor ambigue de  

performanţă. 

2a. Anxietatea se asociază cu subestimarea propriei capacităţi de a face faţă 

situaţiilor sociale şcolare. 

2b. Anxietatea se asociază cu subestimarea propriei capacităţi de a face faţă 

situaţiilor școlare de performanță. 

3a. Adaptarea socială şcolară a copiilor se asociază cu nivelul controlului în 

situaţii şcolare sociale. 

3b. Adaptarea socială şcolară a copiilor se asociază cu nivelul controlului în 

situaţii şcolare de performanță. 
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Metodă 

Participanți 

Prezentul studiu s-a efectuat pe un lot (N = 189) de copii de vârstă preşcolară și 

școlară (6-11 ani) cu şi fără simptome de anxietate. Componența procentuală în funcție de 

sexe este de 41% băieți și 59% fete. Grupul copiilor anxioși se compune din 130 de copii, 

dintre care 78 copii (60%) cu simptome ale fobiei sociale și 52 copii (40%) cu simptome 

ale anxietății generalizate (Tabelul 8.1). 

Instrumente 

Fişă de observaţie a comportamentului anxios pentru învăţătoare 

Scenarii sociale şi de performanţă ambigue 

Sistemul de Evaluare Afectivă SAM Self Assessment Manikin (Lang, 1980, 

apud Lang, Bradley & Cuthbert, 2005) 

Tabelul 9. Planul experimental 

Variabilă 
cvasiindependentă 

Variabilă 
independentă 

Anxietatea 

Fobie socială Anxietate generalizată Grup de control 

Scenarii sociale 
Interpretarea 

scenariilor 
Reații 

afective** 
Interpretarea 
scenariilor* 

Reații 
afective** 

Interpretarea 
scenariilor* 

Reații 
afective** 

Scenarii de performanță 
Interpretarea 
scenariilor* 

Reații 
afective** 

Interpretarea 
scenariilor* 

Reații 
afective** 

Interpretarea 
scenariilor* 

Reații 
afective** 

* cantitatea informațiilor necesare pentru a prevedea un sfârșit negativ (scală 1 -6); caracterul neplăcut al scenariilor (scală Likert 

9); decizie privind sfârșitul povestirii (bun / rău).  

** valența afectivă, nivelul de activare, controlul perceput (scală Likert 9).  
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Procedura 

Tabelul 9 prezintă planul experimental al Studiului 3. 

Selectarea participanţilor cu şi fără simptome ale anxietăţii în contextul şcolii s -a 

realizat conform procedurii de selecție prezentate în Studiul 1.  

Distorsiunile cognitive de interpretare au fost măsurate prin metoda numită de 

Muris, Kindt și colab. (2000) “interviu bazat pe scenarii” (vignette interview). În cursul 

procedurii, copiilor li s-au citit scenariile consecutiv şi li s-a cerut pentru fiecare situație 

în parte să decidă, propoziţie după propoziţie, dacă „povestea” se va sfârşi bine sau rău. 

În cazul în care copilul a dat răspunsul că povestea se va sfârşi rău, i s-a cerut să evalueze 

pe o scală Likert 9, cât de rău va fi sfârşitul (1 = puţin rău, 9 = foarte rău). După fiecare 

poveste s-au măsurat şi reacţiile emoţionale ale copiilor cu ajutorul Sistemului Afectiv 

SAM, pe dimensiunile valenţă, nivel de activare şi control. 

Rezultate și discuţii  

Studiul 3 a avut ca obiectiv explorarea distorsiunilor de interpretare asociate cu 

anxietatea la vârsta preșcolară și de școală primară. Prin elaborarea unui conținut 

semantic specific anxietății, relevant din perspectiva performanței și a interacțiunilor 

sociale, studiul prezent i se alătură celui realizat de Mierst și colab. (2008) sau Bögels și 

colab. (2003) și accentuează faptul că reacțiile cognitive, afective și comportamentale ale 

copiilor anxioși necesită analiză diferențială în diferite situații de viață. Distorsiunile de 

procesare a informațiilor pot fi specifice conținutului semantic al acestora. Astfel, o serie 

de studii arată faptul că copii cu fobie socială și cei neanxioși nu diferă în interpretarea 

unor situații nonsociale (Amin, Foa & Coles, 1998; Constans, Golden, Taghavi , Neshat-

Doost, Moradi & Yule, 1999; Huppert, Pasupuleti, Foa & Mathews, 2003; Voncken, 

Bögels & de Vries, 2003; Wilson & Rapee, 2005). 

Rezultatele arată clar că există o predispoziție la copiii anxioși de a reacționa într -

un mod diferit față de copiii neanxioși în cazul confruntării cu situații școlare lega te de 

evaluare și performanță. Diferențele constau într-o stare de alertă a copiilor anxioși, care 
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se manifestă de cele mai multe ori în (a) predispoziția la predicții cu consecințe negative 

ale situațiilor ambigue chiar și pe baza unor informații insuficiente, (b) supraestimarea 

caracterului neplăcut al consecințelor, (c) predispoziția de a considera consecințele 

negative mai probabile decât cele pozitive, (d) nivelul controlului scăzut în astfel de 

situații (Tabelul 10). 

Tabelul 10. Proba Mann-Whitney pentru analiza distorsiunilor de interpretare a 

scenariilor ambigue asociate cu anxietatea 

 Criteriu diagnostic N M  U Z p 

Cantitatea de 
informații necesare 
pentru estimarea 

sfârşitului negativ al 
scenariilor de 
performanță 

Fobie socială 78 64,44 
1443 1,557 0,119 

Control 59 75,03 

Anxietate generalizată 51 48,72 
1158,5 2,089* 0,037 

Control 59 61,36 

Fobie socială 78 66.92 
1839,5 0,727 0,467 

Anxietate generalizată 51 62.07 

Caracterul 
neplăcut 

al scenariilor de 

performanță 

Fobie socială 76 74,59 1589 2,624** 0,009 

Control 57 56,88    

Anxietate generalizată 49 62,36 962,5 2,752** 0,006 

Control 57 45,89    

Fobie socială 76 62,11 1794 0,349 0,731 

Anxietate generalizată 49 64,39    

Frecvența 
estimărilor negative 

al scenariilor de 
performanță 

Fobie socială 78 75,35 1805,5 2,165* 0,030 

Control 59 60,60    

Anxietate generalizată 52 60,83 1283 1,492 0,136 

Control 59 51,75    

Fobie socială 78 67.85 1860,5 0,801 0,423 

Anxietate generalizată 52 62.28    

Controlul afectiv în 
fața scenariilor de 

performanță 

Fobie socială 48 36,07 555,5 2,966** 0,003 

Control 37 51,99    

Anxietate generalizată 27 27,24 357,5 1,942 0,052 

Control 37 36,34    

Fobie socială 48 37,03 601,5 0,516 0,606 

Anxietate generalizată 27 39,72    

* p < 0,05; **p < 0,01. 

Lipsa prudenței în a estima consecințele unui scenariu școlar ambiguu, măsurat 

prin cantitatea informațiilor suficiente de a lua decizia, este în concordanță cu dovezile 

multor autori cu referire la faptul că copiii anxioși judecă scenariile ambigue pe baza a 

mai puține informații (Barrett, Rapee, Dadds, & Ryan, 1996; Bögels, van Dongen, & 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4PV94CR-3&_user=553684&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=955932344&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=437&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=9e75bacdf11b765dd09b75da732ff514#bib1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4PV94CR-3&_user=553684&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=955932344&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=437&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=9e75bacdf11b765dd09b75da732ff514#bib4
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Muris, 2003; Bögels & Zigterman, 2000; Chorpita, Albano, & Barlow, 1996; Creswell, 

Schniering, & Rapee, 2005; Muris, Kindt et al., 2000, apud Waters, Craske et al., 2008). 

Rezultatele studiului sunt în concordanță cu concluziile lui Amin, Foa şi Coles 

(1998), care arată existenţa unei biasări negative specifice fobiei sociale. De asemenea, în 

concordanță cu Creswell, Schniering şi Rapee (2005) sau Stopa și Clark (2000), s-a 

dovedit faptul că copiii anixoși au tendința de a interpreta evenimente sociale ambigue în 

mod negativ. Datele sprijină totodată și rezultatele lui Daleiden și Vasey (1997), conform 

cărora copiii anxioși au tendința de a supraestima pericolul. 

Pe de altă parte, prin dovezile aduse în privința nivelului de control scăzut, studiul 

prezent din acest capitol se alătură altor studii care prezintă senzația autoeficacității 

scăzute a copiilor anxioși în situații stresante sau ambigue (Hirsch & Clark, 2006; Bögels 

& Zigterman, 2000; Kendall & Chansky, 1991). 

Pe baza rezultatelor obţinute, se poate afirma că anxietatea nu influenţează alte 

dimensiuni – ca valenţa sau intensitatea – ale reacţiilor afective evocate în urma 

confruntării cu scene şcolare prezentate prin modalitate verbală. Prin acest aspect, studiul 

prezent contrazice afirmaţiile lui Waters, Craske et al. (2008), care arată că, în situaţii 

ambigue, copiii anxioşi prezintă emoţii negative mai intense. Se remarcă totuşi faptul că 

reacţiile ar putea fi diferite în cazul confruntării reale cu astfel de evenimente 

provocatoare. 

Studiul contribuie la clarificarea rolului pe care adaptarea socială a copiilor 

anxioși îl joacă în modul de reacție în fața unor situații școlare provocatoare (Tabelul 11). 

Sprijinul social din partea colegilor de clasă poate influența benefic nivelul de control, 

dar în cazul în care anxietatea se asociază cu lipsa relațiilor sociale adecvate, scăderea 

controlului intern pare a fi inevitabilă. 

  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4PV94CR-3&_user=553684&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=955932344&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=437&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=9e75bacdf11b765dd09b75da732ff514#bib5
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4PV94CR-3&_user=553684&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=955932344&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=437&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=9e75bacdf11b765dd09b75da732ff514#bib8
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4PV94CR-3&_user=553684&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=955932344&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=437&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=9e75bacdf11b765dd09b75da732ff514#bib9
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5W-4PV94CR-3&_user=553684&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=955932344&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5797&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=437&_acct=C000016778&_version=1&_urlVersion=0&_userid=553684&md5=9e75bacdf11b765dd09b75da732ff514#bib9
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Tabelul 11. Proba Mann-Whitney pentru comparaţia controlului perceput  

asupra scenariilor ambigue în funcţie de adaptarea socială a copiilor anxioși  

Inițierea interacțiunilor sociale Scenarii N M U Z p 

Propria 
inițiativă 

Inadecvată 
sociale 

17 13,47 
76 1,457 0,145 

Adecvată 13 18,15 

Inadecvată de 
performanță 

17 13,53 
77 1,418 0,156 

Adecvată 13 18,08 

Inițiativa 
colegilor 
de clasă 

Inadecvată 
sociale 

13 11,15 
54 2,386* 0,017 

Adecvată 17 18,82 

Inadecvată de 
performanță 

13 11,88 
63,5 1,990* 0,047 

Adecvată 17 18,26 

** p < 0,01 

Pornind de la această premisă, prin rezultatele obținute, prezentul studiu 

demonstrează faptul că deși poartă unele semne specifice, procesarea și interpretarea 

informațiilor la copii anxioși poate fi la fel de complexă ca și la copiii neanxioși. 

Neluarea în seamă a contextului și a conținutului stimulilor ar determina o eroare 

nejustificată în înțelegerea procesului de interpretare a informațiilor la copiii anxioși. 

CAPITOLUL 8. 

STUDIUL 4: ELABORAREA ȘI STUDIUL DE EFICIENȚĂ 

A PROGRAMULUI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR 

ȘCOLARE ANXIOGENE MSSA 

Obiective și ipoteze  

Obiective teoretice 

Studiul prezent are la bază datele şi concluziile studiilor precedente din cadrul 

tezei. Conform studiului distorsiunilor de interpretare a informaţiilor asociate cu 

anxietatea şi în conformitate cu numeroase studii efectuate pe această temă (Bögels, van 

Dongen & Muris, 2003; Creswell, Schniering & Rapee, 2005; Bögels & Zigterman, 

2000), copiii anxioşi sunt predispuşi să interpreteze stimulii ambigui ca fiind negativi, 
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chiar şi pe baza unor informaţii insuficiente atât din punct de vedere cantitativ, cât şi  sub 

aspectul conţinutului.  

Rezultatele studiilor de etalonare IAPS şi de elaborare SIAS arată că reacţia 

provocată de un stimul emoţiogen este mediată de senzaţia de control asupra acestuia : 

încrederea de sine privind controlul situaţiei scade intensitatea stării afective negative 

evocate. 

De asemenea, studiul de elaborare SIAS şi studiul distorsiunilor de interpretare a 

informaţiilor, în concordanţă cu alte studii din literatura de specialitate (Hirsch & Clark, 

2006; Bögels & Zigterman, 2000), evidenţiază semne clare ale controlului scăzut al 

copiilor anxioşi atât în faţa scenariilor şcolare proiectate în modalitate pictorială, cât şi a 

celor prezentate în modalitate verbală. 

Din punct de vedere teoretic, studiul are ca scop analiza efectelor experienţelor 

anterioare acumulate în analiza scenariilor şcolare cu efecte asupra încrederii în sine 

privind controlul situaţiilor şcolare similare. De asemenea, se propune analiza 

modalităţilor de transfer între experienţele acumulate în analiza unor situaţii şcolare 

provocatoare prezentate în diferite modalităţi (pictorial şi verbal), respectiv funcţionarea 

şcolară reală. 

Se urmăreşte şi (a) stabilirea măsurii în care explorarea cauzelor care stau la baza 

reprezentării negative, respectiv a perceperii unor situaţii şcolare ca fiind provocatoare 

sau ameninţătoare, (b) clarificarea rolului propriu în declanşarea acestora, (c) capacitatea 

de elaborare a alternativelor comportamentale adecvate şi (d) evidenţierea faptului că 

evaluarea acestora din perspectiva deznodământului aşteptat poate constitui un punct de 

pornire pentru elaborarea unei metode aplicabile în diminuarea strategiilor evitante în 

situaţii de stres şi de creştere a controlului acestor situaţii. 

Obiective metodologice 

Din punct de vedere metodologic se urmăreşte elaborarea unei metode pentru 

studiul modului în care copiii anxioşi percep şi interpretează provocările şcolare legate de 

situaţiile de performanţă sau interpersonale. 
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De asemenea, se propune delimitarea unor procedee eficiente pentru modificarea 

reprezentării şi de interpretare biasată a unor informaţii din mediul şcolar.  

Studiul îşi mai propune înglobarea acestor procedee într-un instrument psihologic 

de prevenţie a anxietăţii în context şcolar şi de intervenţie în cazul fenomenului deja  

manifest. Programul Managementul Situaţiilor Școlare Anxiogene MSSA aplică 

principiile învăţării mediate asupra învăţării afective, o latură neglijată a curriculumului 

şcolar. Programul MSSA are la bază taxonomia 2*2 al lui Leerkes şi colab. (2008) a 

proceselor de control şi de înţelegere cognitivă şi emoţională, un model al efectelor 

cognitive şi afective asupra succesului şcolar şi social. Se pune accentul pe dezvoltarea 

competenţei emoţionale şi pe utilizarea unor repere emoţionale, cognitive şi 

comportamentale în interpretarea situaţiilor şcolare. 

Asemenea unor studii care au demonstrat cu succes faptul că distorsiunile negative 

de interpretare la copiii anxioşi pot fi eliminate sau ameliorate în cadrul paradigmei 

scenariilor sociale ambigue (Hayes, Hirsch, Krebs & Mathews, 2010), studiul prezent îşi 

propune delimitarea unor repere de analiză şi intervenţie în cazul copiilor cu anxietate 

şcolară şi socială. 

Obiective pragmatice 

În privinţa contribuţiilor practice ale acestui studiu la tema adaptării sociale şi 

şcolare a copiilor anxioşi, obiectivul nostru central este elaborarea unor metode de 

intervenţie pentru sporirea încrederii copiilor anxioşi în propriile capacităţi de a face faţă 

situaţiilor şcolare provocatoare interpersonale sau de evaluare. Aspinwall şi Taylor 

(1992), respectiv Mattlin, Wethington şi Kessler (1990) arată că reevaluarea sau 

reinterpretarea pozitivă a situaţiilor-problemă şi exprimarea emoţiilor declanşate pot fi de 

fapt precursorii strategiilor de soluţionare a problemelor precum planificarea, căutarea 

sprijinului social sau depunerea efortului pentru a face faţă situaţiei. Pe de altă parte, 

evaluarea cognitivă a situaţiei poate avea un efect moderator asupra emoţiilor negative 

declanşate (Fischer & Bidell, 2006, apud Macklem, 2008). 



METODE DE DEPISTARE A TULBURĂRILOR EMOȚIONALE LA PREȘCOLARI ȘI LA ELEVII DIN 

CLASELE PRIMARE. IMPLICAȚII PENTRU ADAPTAREA ȘCOLARĂ ȘI SOCIALĂ. 

35 

Obiectivul principal al Studiului 4 este de a favoriza adaptarea şcolară şi socială a 

copiilor anxioşi. Pentru aceasta, se impune explorarea stilului cognitiv maladaptativ, 

conceput ca model specific al interacţiunilor dintre numeroasele criterii de selecţie, 

interpretare şi evaluare a informaţiilor (Gardner, Jackson & Messick, 1960, apud 

Vermigli & Toni, 2004).  

Elaborate pe baza rezultatelor studiilor similare din literatura de specialitate 

prezentate şi a rezultatelor studiilor anterioare cuprinse în teză, ipotezele de lucru ale 

studiului sunt: 

1. Programul Managementul Situaţiilor Școlare Anxiogene creşte încrederea de 

sine cu privire la nivelul controlului în situaţiile şcolare anxiogene.  

2. a. Programul Managementul Situaţiilor Școlare Anxiogene scade frecvenţa şi 

intensitatea biasărilor negative de interpretare a situaţiilor interpersonale . 

2. b. Programul Managementul Situaţiilor Școlare Anxiogene scade frecvenţa şi 

intensitatea biasărilor negative de interpretare a situaţiilor şi de performanţă.  

Metoda 

Participanți 

În studiu s-au inclus 55 de copii (28 de băieți și 24 de fete) cu vârstă de 7-10 ani, 

cu simptome de anxietate, selectați conform procedurii prezentate în Studiul 1, pe baza 

criteriilor DSM-IV referitoare la tulburarea de anxietate generalizată și la fobia socială. 

În grupul experimental au fost incluși 21 de copii, iar grupul de contro l cuprinde 34 de 

participanți.  
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Instrumente 

Fișă de observație a comportamentului anxios 

Scenarii sociale și de performanță ambigue verbale 

Sistemul de Evaluare Afectivă SAM (Self Assessment Manikin, Lang, 1980, 

apud Lang, Bradley & Cuthbert, 2005) 

Sistemul de Imagini Afective Școlare SIAS 

Managementul situațiilor școlare anxiogene (MSSA) – program de intervenție 

elaborat în cadrul studiului prezent. 

Tabelul 12. Planul experimental 

Etapele 
experimentului 

Variabilă 
independentă 

Pretest Intervenție Posttest 

Grup experimental 

Scenarii sociale și de 
performanță ambigue 

verbale /pictoriale Programul 
MSSA 

Scenarii sociale și de 
performanță ambigue verbale / 

pictoriale 

Sistemul de Evaluare 
Afectivă SAM 

Sistemul de Evaluare Afectivă 
SAM 

Grup de control 

Scenarii sociale și de 
performanță ambigue 

verbale /pictoriale 
................ 

Scenarii sociale și de 
performanță ambigue verbale / 

pictoriale 

Sistemul de Evaluare 
Afectivă SAM 

Sistemul de Evaluare Afectivă 
SAM 
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Procedura 

Tabelul 12 prezintă planul experimental al Studiului 4.  

Pretestul s-a desfășurat individual prin prezentarea a câte trei scenarii sociale și de 

evaluare ambigue, după procedura prezentată detaliat în studiul distorsiunilor de 

interpretare a informațiilor la copii anxioși. 

Intervenția a durut două luni, în total 10-15 ședințe de câte 30-40 de minute, în 

funcție de ritmul avansării în analiza scenariilor. În cursul intervenției de facilitare a 

controlului afectiv - început imediat după pretest -, analiza situațiilor școlare sociale și de 

performanță s-a desfășurat prin medierea conducătorului experimentului. 

Rezultate și discuţii  

Studiul a avut ca scop facilitarea reinterpretării scenariilor mintale dezadaptative 

deja formate pe tema situațiilor școlare sociale și de performanță la copiii anxioși. Pe 

baza acestui obiectiv s-a umărit elaborarea unor modele de interpretare adaptative ale 

situațiilor școlare provocatoare și creșterea controlului față de aceste situații. 

Adaptarea școlară și socială este un proces multifactorial cuprinzând factori 

cognitivi, emoționali și motivaționali. Modelul elaborat de Leerkes și colab. (2008) 

abordează problematica adaptării școlare și sociale a copiilor anxioși în paradigma 

relației emoție-cogniție prin accentul pus pe controlul și înțelegerea cognitivă și 

emoțională. Programul de intervenție MSSA are la bază factorii acestui model. 

Intervenția țintește în mod direct procesele de control afectiv (reactivitate, exprimare, 

reglare) și înțelegerea emoțională (cunoștințe metaemoționale precum înţelegerea 

conexiunilor dintre situaţii şi emoţii, înţelegerea cauzelor emoţiilor, schimbarea de 

perspective sau denumirea emoțiilor) și procesele de control cognit iv (precum implicarea 

activă în căutarea și aplicarea unor strategii adecvate pentru atingerea obiectivelor), 

respectiv înțelegerea cognitivă. 
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Scenariile reprezentate de stimulii SIAS au acordat posibilitatea discutării 

strategiilor de apropiere și de evitare, focalizate pe problemă sau pe emoție. Alternativele 

cauzale și comportamentale formulate în procesul intervenției cu programul MSSA au 

permis analiza strategiilor de reacție în funcție de motivația apropierii sau evitării, 

respectiv în funcție de focalizarea comportamentală sau emoțional-cognitivă a acestora. 

Deși creșterea încrederii de sine în astfel de situații școlare nu s-a manifestat pe 

planul indicilor cantitativi - statistici, ea s-a manifestat în reflecțiile conducătorilor 

experimentului și ale învățătoarelor asupra efectelor programului de intervenție.  

Tabelul 13. Proba Mann-Whitney pentru evaluarea valenței 

neplăcute a scenariilor școlare ambigue 

 Scenarii  Grup N M U Z p 

Evaluarea 
valenței 

neplăcute a 
scenariilor 

școlare 

sociale 

Pretest 
Control 31 29,84 

294,5 1,083 0,279 
Experimental 21 30,62 

Posttest 
Control 31 23,95 

115 2,503* 0,012 
Experimental 14 20,89 

de 
performanță 

Pretest 
Control 34 28,16 

351,5 0,095 0,924 
Experimental 21 27,74 

Posttest 
Control 31 24,27 

177,5 0,970 0,332 
Experimental 14 20,18 

Frecvența 
estimărilor 

negative 
privind 

deznodământul 
scenariilor 

școlare 

sociale 

Pretest Control 31 28,13 
352,5 0,080 0,936 

 Experimental 21 27,79 

Posttest Control 31 25,65 
135 2,020* 0,043 

 Experimental 14 17,14 

de 
performanță 

Pretest Control 34 26,68 
312 0,783 0,434 

 Experimental 21 30,62 

Posttest Control 31 22,77 
210 0,174 0,862 

 Experimental 14 23,50 

* p < 0,05. 

Reinterpretarea scenariilor școlare ambigue într-o manieră mai puțin anxiogenă se 

reflectă atât în analiza cantitativă, cât și cea calitativă a eficienței intervenției. În urma 

intervenției copiii anxioși cuprinși în program au generat mai rar interpretări  negative 

pentru scenarii ambigue. Chiar și în cazul estimării negative a deznodământului situațiilor 

prezentate, valența neplăcută a acestora s-a moderat (Tabelul 13). Treptat, copiii au 

acceptat ideea altor modalități de interpretare a scenariilor școlare, ceea ce a rezultat în 

flexibilizarea schimbării de perspective. La rândul ei, acesta este o condiție a empatiei și 
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un factor al competenței emoționale. Analiza de conținut a reflecțiilor relevă transferul 

dintre experiențele acumulate în analiza unor situații pictoriale școlare provocatoare și 

viața școlară reală: mulți participanți au devenit mai activi în relațiile lor cu colegii sau în 

rezolvarea unor sarcini școlare. Pe lângă strategia evitării situațiilor școlare provocătoare, 

au apărut tentative de a iniția interacțiuni și de a se implica în sarcinile școlare.  

Programul MSSA s-a dovedit a fi mai eficient în managementul situațiilor 

interpersonale, dar a determinat și unele schimbări în comportamentul copiilor anxioși în 

situații de evaluare și performanță. 

CAPITOLUL 9. CONCLUZII 

Lucrarea „Metode de depistarea a tulburărilor emoționale la preșcolari și la elevii 

din clasele primare. Implicații pentru adaptarea școlară și socială .” şi-a propus analiza 

critică şi îmbogăţirea teoriilor şi datelor empirice referitoare la adaptarea cognitivă, 

şcolară şi socială a copiilor anxioşi de vârstă preşcolară şi de şcoală primară.  copiii 

anxioşi prezintă frecvent insucces şcolar având performanţe insuficiente de învăţare şi 

relaţii interpersonale nefavorabile în grupul din care fac parte.  

Pornind de la acestea, lucrarea a urmărit întocmirea unei baterii de instrumente 

validate și standardizate pe populația românească pentru studierea adecvată a reacțiilor 

afective ale copiilor preșcolari și de școală primară, depistarea precoce a anxietății 

școlare și a problemelor de adaptare școlară, precum și pentru prevenția problemelor de 

inadaptare școlară a copiilor anxioși.  

În cadrul prezentei lucrări s-a pus accent pe clarificarea rolului controlului afectiv 

în medierea relaţiei dintre valenţă şi nivelul de activare a reacţiilor afective evocate de 

diferiţi stimuli; studiul interacţiunii celor trei dimensiuni afective în determinarea 

motivaţiei bifazice de apropiere vs evitare în şi în afara contextului şcolar. S -a realizat 

conturarea particularităţilor reacţiilor afective în funcţie de mediul cultural în care trăiesc 

copiii şi explorarea specificului reacţiilor afective la copiii anxioşi, în comparaţie cu cei 
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fără simptome de anxietate, şi prin diferenţierea dintre copiii cu anxietate generalizată şi 

cei cu fobie socială. S-a clarificat, de asemenea, şi relaţia dintre adaptarea socială şi 

interpretarea informaţiilor contextuale legate de viaţa şcolară, cu accentuarea necesităţii 

diferenţierii între calitatea sprijinului social din partea colegilor şi calitatea iniţiativelor 

proprii ale copiilor anxioşi de a intra în interacţiune cu semenii.  

Pe baza profilului afectiv al copiilor anxioşi, valorificând literatura de specialitate 

privind factorii emoţionali şi motivaţionali ai adaptării şcolare şi sociale, respectiv prin 

utilizarea instrumentelor psihologice prezentate pe parcursul lucrării (IAPS, SIAS, SAM, 

scenarii / vigniete ambigue) s-a elaborat o metodă de facilitare, Managementul Situaţiilor 

Școlare Anxiogene (MSSA). Metoda MSSA, scoate în evidenţă laturile flexibile şi cele 

rigide ale interpretărilor biasate legate de situaţiile sociale şi de performanţă.  

Aceste distorsiuni cognitive asociate cu anxietatea sunt penetrabile la  încercările 

de a forma un stil cognitiv mai adaptativ la copiii în cauză. Lucrarea prezentă 

demonstrează  faptul că biasările de interpretare a situațiilor cu conotație socială sau de 

performanță pot fi diminuate și mai mult, interpretarea mai adaptativă a acestora se 

asociază cu scăderea simptomelor anxioase și cu o conduită socială mai adecvată. 

Aptitudinile legate de procesele de control şi înţelegere emoţională se dezvoltă 

înaintea celor cognitive (Blair, 2002; Posner & Rothbart, 2000) şi sunt considerate ca 

fiind factori discreţi ai adaptării la vârsta preşcolară (Leerkes et al., 2008). Pornind de la 

acestea şi în concordanţă cu Denham (2006) sau Leerkes şi colab. (2008), lucrarea aduce 

argumente în favoarea recunoaşterii necesităţii de includere în evaluarea maturităţii 

şcolare a unor indicatori ai nivelului de dezvoltare afectivă şi a competenţei emoţionale.  

Deşi aptitudinile necesare adaptării emoţionale au o dezvoltare automată, de multe ori 

copiii cu riscul insuccesului şcolar îşi pot dezvolta emoţii adecvate numai sub îndrumare 

şi prin intervenţii directe. Anxietatea interferează cu funcţionarea adecvată a aptitudinilor 

şcolare. Asigurarea oportunităţilor pentru dezvoltarea şi formarea emoţională este , de 

fapt, condiţia unui mediu favorabil pentru evitarea inadaptării şcolare şi sociale . Efectul 

inhibant al anxietăţii în context școlar poate fi moderat sau chiar suprimat prin învăţarea 

afectivă.  
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