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SINTEZĂ: Prin teza de faŃă mi-am propus să surprind dinamica influenŃei reŃelei sociale 

în procesul de formare şi restructurare a atitudinii faŃă de conflictul de cuplu, din 

perspectiva celui care o resimte şi o descrie în mod subiectiv. Astfel, am urmărit 

descrierea conflictului în cuplu şi a procesului de formare a atitudinii partenerilor faŃă de 

acest aspect al vieŃii relaŃionale, cu intenŃia de a surprinde atât potenŃialul distructiv, cât şi 

pe cel constructiv al conflictului marital, efectele negative şi pozitive ale acestuia asupra 

vieŃii de cuplu, precum şi capacitatea partenerilor de a-şi schimba atitudinea faŃă de 

conflict sub influenŃa unor interacŃiuni cu persoanele ce compun reŃeaua conjugală. 
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REZUMAT 
 

Cuplul marital, relaŃiile dintre soŃi, familia nucleară completă sau incompletă nu 

funcŃionează într-un vacuum, ci fac parte dintr-un context social care, la nivel macro, e 

reprezentat de spaŃiul socio-cultural, iar la nivel mezzo, de reŃeaua socială a partenerilor 

conjugali. 

Pentru explicarea diferenŃelor dintre oameni şi cele referitoare la funcŃionarea 

familiilor este necesară plasarea cuplului conjugal într-o reŃea socială dinamică, cu o 

varietate de procese interacŃionale complexe, în continuă schimbare 

În ştiinŃele socio-umane, o atenŃie deosebită, constantă este acordată structurilor 

sociale, mecanismelor psihosociale, formelor de reproducŃie culturală şi 

comportamentală. În ciuda acestui intens interes asupra aspectelor amintite, toŃi suntem 

conştienŃi de faptul că fiin Ńele umane nu sunt complet dominate de acestea, nu se supun 

unor legi general valabile. Lumea din jurul nostru se schimbă continuu şi, într-o mare 

măsură, această schimbare depinde de acŃinile şi imaginaŃia oamenilor. 

Individul, ca parte componentă a structurilor sociale, ca membru al reŃelelor 

sociale, are capacitatea de a transforma aceste structuri relaŃionale. Formarea sau 

dizolvarea relaŃiilor cu cei din jur sunt schimbări ce pot rezulta în urma unor mecanisme 

ce Ńin de reŃeaua socială (reciprocitate, poziŃia persoanelor în reŃea etc.) sau pot fi 

generate de mecanisme ce Ńin de caracteristicile individuale. Pe de altă parte, trăsăturile 

actorilor sociali pot fi influenŃate de poziŃia pe care o ocupă în reŃeaua lor personală. 

Astfel, în literatura de specialitate, transformările la nivelul structurii reŃelei se regăsesc 

sub denumirea de procese de selectare a partenerilor sociali, iar schimbările produse la 

nivelul caracteristicilor individului, ce depind de trăsăturile celorlalŃi actori sociali de care 

este legat, sunt cuprinse în termenul de influenŃă socială. 

Pentru a înŃelege importanŃa relaŃiilor sociale diadice şi efectele acestora asupra 

dezvoltării şi schimbării individuale, este important să le privim ca fiind ancorate într-o 

reŃea socială mai largă, în care întregul reprezintă mai mult decât suma legăturilor 

componente. 

Lucrarea de faŃă urmăreşte surprinderea legăturii dintre două problematici 

importante în analiza vieŃii maritale: influenŃa reŃelei sociale asupra cuplului şi complexul 
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domeniu al conflictului marital. Rolul reŃelelor sociale în viaŃa de cuplu este unul 

ambivalent – de sprijin şi de constrângere. Pe de-o parte, reŃeaua socială reprezintă o 

sursă fundamentală pentru obŃinerea suportului social în diferite momente ale vieŃii de 

familie (în formarea cuplului, trecerea prin anumite crize etc.), acest ajutor primit de la 

familia extinsă, de la prieteni sau alŃi cunoscuŃi putând fi de mai multe tipuri. De 

exemplu, suportul social poate fi unul emoŃional acordat individului sau cuplului ce trece 

prin momente critice ale existenŃei sale sau se poate materializa în ajutor financiar 

acordat tânărului cuplu; în plus, nu putem omite rolul copleşitor pe care îl are familia de 

origine şi, în special, mama partenerei conjugale în perioada tranziŃiei cuplului marital 

către etapa de triadă, adică adaptarea soŃilor la un nou rol, cel de părinte. Pe de altă parte, 

reŃeaua socială este, în acelaşi timp, şi o sursă de constrângeri mai subtile sau mai directe. 

Ele pot lua forma unor sugestii, recomandări, sfaturi sau condiŃionări şi pot fi ilustrate de 

exprimări precum: „trebuie să faci aşa...”, „e bine să faci aşa...”, „e imoral să faci asta”, 

„e indicat să....”, „dacă vrei să te ajut, atunci şi tu trebuie să...”, „nu vreau să mă amestec 

în viaŃa voastră, dar, totuşi, nu crezi că...”. Altfel spus, reŃeaua socială este o sursă de 

presiuni sociale asupra tânărului cuplu marital, atât în transmiterea/ impunerea unor 

valori, a unor principii de viaŃă, a unor modele comportamentale, cât şi în schimbarea 

unor comportamente şi atitudini considerate indezirabile. 

Cel de-al doilea aspect major urmărit în această analiză este reprezentat de 

conflictul marital. Adeseori, în raport cu tema conflictului marital, oamenii tind să 

manifeste o atitudine negativă faŃă de această latură a vieŃii relaŃionale. De exemplu, la 

auzul acestui subiect „greu”, din vocabular sunt activate cuvinte precum ceartă, 

neînŃelegeri, tensiuni, foarte rar fiind adusă la lumină dimensiunea pozitivă a conflictului, 

sintetizată în expresii de tipul: evoluŃie, aprofundare a relaŃiei, dezvoltare a intimităŃii etc. 

De aceea, atitudinea partenerilor conjugali faŃă de conflict necesită o atenŃie sporită din 

partea unui cercetător interesat de viaŃa de familie, de relaŃia de cuplu, de intimitate. 

Conflictul marital reprezintă o dimensiune extrem de importantă a vieŃii de cuplu, 

cel puŃin din câteva raŃiuni. Pe de-o parte, orice cuplu trece atât prin momente plăcute, 

fericite, cât şi prin momente tensionate, conflictuale, astfel încât, conflictul apare ca ceva 

natural, ca un aspect firesc al vieŃii relaŃionale şi, într-o măsură considerabilă, ca ceva 

inevitabil. Pe de altă parte, cu cât este mai profundă şi mai intensă legătura emoŃională 
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între două persoane, cu cât acestea sunt mai dedicate şi mai implicate în relaŃie, cu atât 

creşte probabilitatea apariŃiei conflictului (idee confirmată de o serie de cercetări). 

Un subiect de interes pentru investigaŃiile din domeniul socio-psihologiei familiei 

este reprezentat de efectele produse de conflictul marital asupra membrilor familiei (şi nu 

numai), mai exact - modul în care partenerii conjugali gestionează aceste cogniŃii, emoŃii 

şi comportamente din timpul episoadelor tensionate are efecte directe şi indirecte asupra 

calităŃii relaŃiei de cuplu, asupra relaŃiei părinte-copil, a relaŃiei cu familia de origine, 

asupra eficacităŃii la locul de muncă etc. Astfel, strategiile eficiente, constructive de 

abordare a conflictului au un rol important în construirea şi reconstruirea unei legături 

intime, o relaŃie de cuplu cu potenŃial de dezvoltare, de îmbunătăŃire, o legătură dinamică, 

ce evoluează. Conflictul poate fi privit ca experienŃă de viaŃă, ca act de învăŃare în scopul 

dezvoltări personale şi a propriei diade conjugale, aceasta fiind perspectiva centrală a 

lucrării de faŃă. 

Atitudinile sunt efectul proceselor interpersonale ce au loc în cadrul relaŃiilor 

sociale dintre membrii unei reŃele (Erickson, 1988). Prin urmare, atât formarea, cât şi 

întărirea sau schimbarea unui tip de atitudine faŃă de conflictul conjugal sunt rezultatul 

interacŃiunii noastre cu cei din jur. Orice nouă experienŃă socială poate produce 

restructurări la nivel atitudinal. Prin această lucrare, îmi doresc să surprind şi să ilustrez 

dinamica atitudinii faŃă de conflictul în cuplu generată de surse externe individului. 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că nu doar atitudinile se schimbă în timp, ci 

şi sursele şi tipurile de influenŃă socială sunt supuse transformărilor, în concordanŃă cu 

dinamica reŃelei personale a partenerilor de cuplu. ReŃeaua socială este restructurată de o 

serie de evenimente de viaŃă – cum ar fi: debutul şcolar, intrarea în diferite organizaŃii/ 

asociaŃii extraşcolare, continuarea studiilor, angajarea/ schimbarea locului de muncă, 

căsătoria, naşterea unui copil, mutarea într-o altă localitate etc. Prin urmare, interesul meu 

cognitiv este acela de a depăşi o abordare statică, de „fotografiere” a influenŃei reŃelei 

sociale într-un moment dat, concentrându-mi atenŃia, în schimb, pe surprinderea 

dinamicii acesteia, din perspectiva celui care o resimte, o descrie în mod subiectiv.  

Trecând în revistă numeroase studii referitoare la reŃelele sociale şi la efectele 

acestora asupra vieŃii de cuplu şi de familie, am constatat că nu a fost analizat modul în 

care cei doi soŃi percep diferitele tipuri de influenŃe sociale exercitate de membrii 
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reŃelelor lor personale, precum şi felul în care această percepŃie generează, în primă fază, 

schimbări la nivel individual, iar apoi, restructurarea relaŃiilor de cuplu şi chiar 

restructurarea reŃelei sociale din care face parte diada maritală. 

Toate aceste transformări atitudinale sunt semnalate în special în cazul 

persoanelor din mediul urban. În mediul rural, atitudinile au un grad mai ridicat de 

stabilitate, menŃinându-se, în mare parte, neschimbată structura reŃelei sociale, raporturile 

tradiŃionaliste între membrii reŃelei şi între generaŃii. Pentru a evidenŃia diferenŃele dintre 

cele două medii, investigaŃiile au fost realizate cu subiecŃi atât din spaŃiul urban, cât şi din 

cel rural. 

Lucrarea contine trei părŃi principale (partea teoretică, partea de cercetare şi 

concluziile), primele două cuprinzând capitole specifice. 

 

CAP. I. FAMILIA – PARTE COMPONENT Ă ŞI PRODUS AL 

SOCIALULUI 

Capitolul întâi prezintă nivelul macrosocial al vieŃii de cuplu, analizând legătura 

bidirecŃională dintre familie şi societate. Pe de o parte, familia este un produs al societăŃii, 

evoluŃia ei urmând aceeaşi direcŃie cu cea a schimbării macrosociale. În acelaşi timp însă, 

familia nu este un actor pasiv, indiferent, al istoriei, ci un agent de schimbare a societăŃii 

din care face parte, o entitate socială capabilă de a se autoregla şi de a rezista presiunilor 

externe. Astfel, familia este, simultan, o instituŃie socială dinamică – cu capacitatea de a 

se adapta la schimbările societale şi, totodată, cu capacitatea de a genera astfel de 

schimbări – şi o entitate cu tendinŃe de stabilitate, de păstrare a structurilor tradiŃionale, 

de rezistenŃă la schimbare. Familia ca instituŃie socială şi viaŃa de familie sunt afectate 

semnificativ de schimbările economice, politice, ideologice care au avut loc la nivelul 

societăŃii româneşti contemporane, de tranziŃia spre economia de piaŃă începută în 1990. 

 

CAP. II. REłELELE SOCIALE ŞI ROLUL LOR ÎN VIA łA DE CUPLU 

În capitolul al doilea, atenŃia este concentrată asupra nivelului mezzo al relaŃiilor 

maritale. Explicarea diferenŃelor dintre oameni şi cele referitoare la funcŃionarea 

familiilor doar pe baza încadrării subiecŃilor în anumite categorii sociale, clase, este 

limitată, fiind necesară depăşirea ei prin plasarea cuplului conjugal într-un context social 
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direct accesibil, reprezentat de reŃeaua sa socială dinamică, cu o varietate de procese 

interacŃionale complexe, în continuă schimbare. AsumpŃia pe care s-a bazat studierea 

reŃelelor este că actorii sociali se află într-o relaŃie de interdependenŃă, iar conexiunile 

sociale dintre ei produc importante consecinŃe asupra fiecăruia. În cele cinci subcapitole, 

definesc conceptele de reŃea socială, structură şi relaŃii, prezint caracteristicile structurale 

şi relaŃionale ale reŃelelor, clasific tipurile de reŃele sociale, analizez rolul pe care îl joacă 

acestea în viaŃa individuală şi de cuplu şi prezint dinamica restructurării relaŃiilor sociale 

de-a lungul vieŃii. 

 

CAP. III. INFLUEN łE SOCIALE ASUPRA VIEłII CONJUGALE 

(INTRACUPLU ŞI DIN EXTERIOR) 

Capitolul al treilea analizează procesele de influenŃă socială asupra vieŃii maritale, 

delimitând influenŃele intracuplu de cele din exterior. În acest sens, sunt investigate şi 

ilustrate elemente specifice ale influenŃei interpersonale dintre cei doi soŃi, mai concret – 

strategiile de putere utilizate în interiorul cuplului, precum şi principalele schimburi ce se 

realizează între reŃelele sociale şi partenerii conjugali (influenŃele externe cuplului). 

Începând cu acest capitol, analiza realizată se plasează la un nivel micro-social. 

 

CAP. IV. CALITATEA RELA łIEI CU PARTENERUL CONJUGAL 

Capitolul al patrulea face o incursiune analitică în tematica relaŃiei maritale şi a 

calităŃii acestui tip de legătură interpersonală, investigând o serie importantă de factori 

generatori de satisfacŃie/ insatisfacŃie în viaŃa conjugală. Pentru a examina în mod 

structurat aceşti determinanŃi ai satisfacŃiei maritale am propus un cadru de analiză ce 

cuprinde trei categorii: factori premaritali, caracteristici ale interacŃiunii intrafamiliale şi 

determinanŃi care apar pe parcursul diferitelor etape ale vieŃii relaŃionale. 

 

CAP. V. CONFLICTUL MARITAL, PARTE A VIE łII DE CUPLU 

Capitolul al cincilea prezintă în detaliu conflictul marital. Oamenii se căsătoresc 

motivaŃi, în special, de avantajele pe care le presupune mariajul (siguranŃă, companie, 

intimitate psihologică şi sexuală, iubire, suport emoŃional etc.). Dincolo de aceste 

expectanŃe pozitive, viaŃa conjugală este presărată şi cu frecvente momente tensionate şi 



 10 

certuri, apariŃia acestora fiind înregistrată atât în interiorul cuplurilor care se declară 

fericite, cât şi a celor nefericite. Structura acestui capitol porneşte de la definirea 

conceptului de conflict conjugal şi este completată de aspecte precum tipologii ale 

conflictului, cauze ale declanşării episoadelor conflictuale, atitudini faŃă de conflict, 

stiluri de acŃiune în momente de tensiune şi efecte produse de conflictul conjugal. 

 

PARTEA A II-A. INFLUEN łA REłELEI ASUPRA ATITUDINII FA łĂ 

DE CONFLICTUL MARITAL: INVESTIGA łII EMPIRICE 

Partea a doua a lucrării  include analiza relaŃiei dintre reŃelele sociale, atitudinea 

faŃă de conflictul conjugal şi calitatea relaŃiei maritale, prin prisma unor date de cercetare, 

obŃinute prin mijloace proprii şi comparate cu rezultatele altor studii. 

În literatura de specialitate, semnalele negative referitoare la situaŃia familiei în 

lumea contemporană sunt sintetizate în expresia „criza familiei”. Studiile constată o rată 

crescută a divorŃialităŃii, tendinŃa în creştere a numărului de cupluri maritale fără copii, a 

alternativelor nonmaritale, acestea fiind doar o parte din problemele actuale ale instituŃiei 

mariajului. În acest context, se impune concentrarea atenŃiei asupra problemelor ce apar 

în interiorul relaŃiilor de familie, asupra stilurilor de raportare la momentele conflictuale 

şi efectelor produse asupra calităŃii şi stabilităŃii mariajului, dar, mai ales, asupra 

modalităŃilor de formare şi schimbare a atitudinii faŃă de conflictul interpersonal. 

Deşi, în general, tema conflictului marital a suscitat un viu interes cercetătorilor 

din Ńările occidentale şi nu numai, în bibliografia accesată şi consultată nu am găsit 

informaŃii despre procesul de formare şi schimbare a atitudinii faŃă de conflictul conjugal 

din spaŃiul românesc, despre influenŃa socială a membrilor reŃelei asupra modului în care 

partenerii de cuplu se raportează la situaŃiile tensionate şi despre efectele pe care le au 

atitudinile faŃă de conflictul în cuplu asupra calităŃii relaŃiei maritale. 

În această cercetare, vizez descrierea conflictului în cuplu şi a procesului de 

formare a atitudinii partenerilor faŃă de acest aspect al vieŃii relaŃionale, cu intenŃia de a 

surprinde atât potenŃialul distructiv, cât şi pe cel constructiv al conflictului marital, 

efectele negative şi pozitive ale acestuia asupra vieŃii de cuplu, precum şi capacitatea 

partenerilor de a-şi schimba atitudinea faŃă de conflict sub influenŃa unor interacŃiuni cu 

persoanele ce compun reŃeaua conjugală. 
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Scopul prezentului studiu empiric este evidenŃierea rolului reŃelei sociale în 

formarea/ schimbarea atitudinii faŃă de conflictul marital şi surprinderea modului în care 

individul percepe influenŃa socială exercitată asupra sa.  

În acord cu tema lucrării, obiectivele cercetării sunt:  

- identificarea credinŃelor despre conflictul marital prin intermediul unor asumpŃii despre 

acesta şi a modurilor în care subiecŃii supuşi investigaŃiei definesc conflictul; 

- identificarea surselor de formare/ schimbare a atitudinii faŃă de conflict şi a persoanelor 

din reŃeaua socială care au fost actori în situaŃiile de învăŃare care au condus la formarea 

respectivei atitudini; 

- identificarea caracteristicilor situaŃiilor de învăŃare socială ce au generat formarea/ 

schimbarea atitudinii faŃă de conflict; 

- identificarea efectelor produse de atitudinea faŃă de conflictul conjugal asupra calităŃii 

relaŃiei de cuplu. 

Demersul investigativ din lucrarea de faŃă urmează tipul design-ului cu două faze: 

astfel, într-o prima fază am realizat o cercetare calitativă (culegerea datelor s-a produs în 

perioada octombrie 2009 - decembrie 2010), iar în faza a doua am realizat cercetarea 

cantitativă (aplicarea de chestionare s-a derulat în perioada martie-mai 2011). 

În proiectarea cercetării, am îndeplinit cerinŃa de triangulaŃie metodologică 

(combinarea mai multor metode), folosind atât interviul semistructurat (cu ghidul de 

interviu) cât şi ancheta (cu ajutorul chestionarului). 

 

CAP. VI. CERCETAREA CALITATIV Ă 

Am considerat că este oportun să-mi încep investigaŃiile empirice cu o cercetare 

calitativă deoarece sunt interesată de semnificaŃii, înŃelesuri, de interpretări, simboluri şi 

practici vehiculate de indivizi în abordarea şi raportarea la situaŃiile conflictuale din 

cuplul marital. 

Scopul principal al cercetării calitative derulate este acela de a obŃine o descriere 

amănunŃită a procesului de influenŃă socială a membrilor reŃelei asupra formării şi 

schimbării atitudinii individului faŃă de conflictul marital, pentru a înŃelege acest fenomen 

din perspectiva actorilor sociali implicaŃi şi pentru a fundamenta o explicaŃie restrânsă la 

cadrul social studiat. 
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Acest demers calitativ de investigare reprezită un studiu cu mai multe unităŃi de 

investigat, deoarece interesul meu se centrează pe aspecte punctuale legate de formarea şi 

schimbarea atitudinii faŃă de conflictul conjugal în cazul mai multor actori sociali. De 

asemenea, este o cercetare descriptivă pentru că prezintă sursele de învăŃare a atitudinilor 

faŃă de conflict, descrie situaŃiile de învăŃare a atitudinii (cele de învăŃare directă, din 

experienŃa proprie de partener de cuplu, cele de învăŃare indirectă, observaŃională, ca 

martor la diferite episoade de ceartă a altor cupluri şi cele de învăŃare complex-cognitivă, 

din relatările membrilor reŃelei, din lecturi etc.).  

InterogaŃiile de pornire, formulate în cadrul cercetării calitative de faŃă, sunt 

următoarele: 

 - Ce caracteristici au „fragmentele decupate” de individ din experienŃa sa relaŃională cu 

membrii reŃelei, care au fost capabile să producă schimbări pozitive sau negative la 

nivelul atitudinii faŃă de conflictul interpersonal (ce tipuri de evenimente sunt 

semnificative, din prisma individului, pentru formarea şi schimbarea atitudinii şi 

comportamentului său faŃă de certurile în cuplu)? 

 - Ce categorii de persoane din reŃeaua socială sunt actori ai situaŃiilor de învăŃare ce au 

influenŃat atitudinea faŃă de conflict? 

 - Ce tipuri de schimbări au fost generate de către aceste evenimente reamintite? 

Din perspectivă calitativă, atitudinea faŃă de conflictul interpersonal, în general, şi 

faŃă de cel marital, în particular, este analizată în această lucrare nu ca un fenomen static, 

ci ca unul procesual, ce e construit şi reconstruit social, ca rezultat al interacŃiunii 

individului cu membrii reŃelei sale sociale. Astfel, atitudinea partenerilor conjugali faŃă 

de conflict este investigată în contextul interacŃiunii partenerilor de cuplu cu părinŃii, cu 

fraŃii, cu prietenii etc., paradigma în care se situează acest studiu fiind cea interacŃionistă, 

individualistă. Abordările teoretice ale acestei perspective sunt centrate pe individ, pe 

felul în care interacŃiunile modelează sensul individual al sinelui.  

Pentru a culege informaŃii de mare profunzime am ales metoda interviului, 

deoarece astfel am avut acces direct şi interactiv la subiectivitatea umană, la universul 

spiritual al celor studiaŃi, la definiŃiile şi semnificaŃiile pe care actorii sociali le acordă 

acŃiunilor lor şi ale celor din jur. Astfel, interviurile au fost individuale, semistructurate, 

faŃă-în-faŃă deoarece îmbină avantajele standardizării cu cele ale interviului de mare 
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intensitate. O altă tehnică la care am apelat este cea a interviului interpretativ, explorând 

momentele considerate de respondenŃi ca fiind de maximă importanŃă în traiectoria 

formării şi reformării atitudinii faŃă de conflictul în cuplu. Instrumentul de lucru cu care 

s-a plecat pe teren a constat într-un ghid de interviu. Acesta a rămas mereu flexibil, 

ajustabil în funcŃie de elementele de noutate şi neprevăzut care au apărut pe parcursul 

întrevederilor cu subiecŃii intervievaŃi. Întrebările folosite în ghidul de interviu au urmat, 

îndeaproape, obiectivele cercetării, cu precizarea că datele calitative obŃinute în urma 

codării răspunsurilor au valoare orientativă. Interviul semistructurat începea cu o 

întrebare legată de experienŃele intervievatului ca martor la varii episoade de ceartă ale 

diferitelor cupluri. Apoi interviul era ghidat uşor de întrebările de lămurire. Dacă 

întrebările de clarificare îl conduceau pe subiect spre alte întâmplări, oameni, evenimente 

etc. era încurajat să povestească.  

Pentru înregistrarea datelor s-au folosit reportofoane. Datele au fost transcrise sub 

formă de texte şi prelucrate cu ajutorul softului de analiză a datelor NVivo 7 şi a 

procedurii clasice de codare – cu „creionul şi hârtia”.  

După efectuarea interviului, operatorul completa un jurnal de cercetare în care 

sunt date obŃinute prin metoda observaŃiei participative, necontrolate, ascunse. Prin 

observaŃie au fost culese date legate de spaŃiul în care s-a desfăşurat interviul, intervalul 

de timp al interacŃiunii subiect-intervievator, emoŃiile subiectului când îşi derula 

amintirile, reacŃiile la diferite întrebări etc. 

Aşadar, în culegerea datelor am folosit triangulaŃia metodologică (şi anume 

triangulaŃia între metode), folosind două metode diferite: observaŃia şi interviul.  

În urma colectării datelor a rezultat un inventar de texte compus din transcrieri ale 

interviurilor şi notele de observaŃie ale operatorilor de interviu. Pe aceste texte de teren 

am realizat ulterior analize şi interpretări. 

În cercetarea calitativă de faŃă, eşantionarea a fost teoretică, supunându-se 

criteriilor de relevanŃă a cazurilor pentru investigaŃie. Orientarea spre un anumit grup de 

persoane a fost definită în avans, stabilind încă de la început care sunt trăsăturile 

subiecŃilor din eşantion: persoane căsătorite, femei şi bărbaŃi, din mediul urban şi rural, 

cu studii elementare, medii şi superioare, cu vârste cuprinse între 18 şi 70 ani. 
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Pentru selectarea subiecŃilor cu aceste caracteristici relevante, am pornit de la 

informaŃiile pe care le aveam despre diverse persoane eligibile din jurul meu, care să-mi 

ofere informaŃii cât mai bogate pe tema de studiu, dar am apelat şi la „informatori releu” 

(Scârneci, 2006), adică persoane care deŃin informaŃii referitoare la subiecŃii la care 

trebuia să ajung. 

În ceea ce priveşte numărul de subiecŃi intraŃi în eşantion, am folosit principiul 

saturaŃiei teoretice, oprindu-mă din colectarea datelor atunci când subiecŃii nu au mai 

adus nimic nou, atunci când infomaŃiile au început să se repete. 

Astfel, eşantionul cercetării calitative de faŃă este compus din 19 de persoane 

căsătorite, 7 bărbaŃi şi 12 femei, 16 subiecŃi din judeŃul Braşov şi 3 din alte judeŃe, 16 din 

mediul urban şi 3 din mediul rural. 

În urma analizei datelor obŃinute din interviuri şi din notele de observaŃie, am 

identificat o serie de teme şi categorii legate de problematica influenŃei sociale asupra 

atitudinii faŃă de conflictul conjugal. 

În ceea ce priveşte definirea conflictului conjugal, credinŃele actorilor sociali 

investigaŃi faŃă de conflict sunt predominant negative (ceartă, probleme, păreri diferite), 

dar am regăsit în percepŃia unora dintre ei şi credinŃe pozitive sau ambivalente. Aceste 

rezultate obŃinute sunt în acord cu cele evidenŃiate de alte cercetări desfăşurate în spaŃiul 

nord-american. De exemplu, Wilmot şi Hocker (1998) subliniază faptul că oamenii tind 

să menŃioneze aspecte precum: tensiune, diferenŃe, competiŃie, ameninŃare, ostilitate, 

mânie, violenŃă, distrugere etc. (cuvinte cu o conotaŃie negativă). Identificarea laturii 

pozitive a conflictului nu este foarte răspândită, foarte rar sunt enumerate şi cuvinte cu 

conotaŃie pozitivă de tipul: oportunitate, creativitate, evoluŃie, progres, stimulare, 

îmbogăŃire, clarificare, intimitate, curaj etc. 

Sursele de formare şi schimbare a atitudinii faŃă de conflictul conjugal, descrise 

de respondenŃi, pot fi încadrate, aşa cum arată şi teoria învăŃării sociale în trei categorii 

principale: situaŃii de învăŃare directă, de învăŃare indirectă/ observaŃională şi cele de tip 

complex-cognitiv (discuŃii despre conflicte, lecturi etc.). Cea mai importantă situaŃie de 

învăŃare dintre cele menŃionate este considerată, de unii respondenŃi, a fi cea în care eşti 

actor, cu alte cuvinte învăŃarea directă, din conflictele proprii de cuplu. 
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În cazul învăŃării observaŃionale (prin modelare), cele mai semnificative situaŃii 

sunt cele reprezentate de asistarea la certurile de cuplu ale propriilor părinŃi. SubiecŃii 

investigaŃi menŃionează şi alŃi actori observaŃi în timp ce se certau cu partenerul/a de 

cuplu, cum ar fi: persoane necunoscute, prieteni, vecini, frate/ soră, bunici, socri. Copiii 

care participă involuntar la scene abuzive între părinŃii lor sunt, conform declaraŃiilor 

respondenŃilor acestui studiu, traumatizaŃi pe termen lung, pentru că le este perturbată 

armonia universului lor de referinŃă, pentru că nu înŃeleg ce se întâmplă sau se simt 

neputincioşi şi vulnerabili. Alte emoŃii negative resimŃite atât în ipostaza de obsevator - 

copil, cât şi în cea de martor - adult, sunt cele de frică faŃă de agresor, compasiune faŃă de 

victimă şi copiii ei, dispreŃ pentru cei doi parteneri de viaŃă, disconfort, teamă. 

În ceea ce priveşte conŃinutul învăŃării observaŃionale de-a lungul timpului, am 

constatat că, în urma unor  analize subiective spontane asupra acestor episoade la care au 

participat ca martori, persoanele intervievate au desprins o serie vastă de învăŃăminte, 

precum: contramodele de acŃiune (cum să nu se comporte în situaŃii tensionate), modele 

pozitive de acŃiune (cum să se raporteze la certurile de cuplu), atitudine negativă sau 

pozitivă faŃă de conflicte, desprinderea unor criterii de alegere a partenerului de viaŃă, 

strategii eficiente de acŃiune (compromisul, autocontrolul, amânarea discuŃiei până te 

calmezi, rezolvarea problemelor, comunicarea despre problemele apărute) şi care sunt 

efectele produse de comportamentele agresive asupra celor implicaŃi. Diversitatea acestor 

elemente desprinse poate constitui o bază pentru a sublinia rolul important pe care au 

modelele comportamentale ale membrilor reŃelei sociale în construirea şi reconstruirea 

atitudinii individuale faŃă de conflictul marital. 

În plus, în analiza relatărilor oferite de unele persoane intervievate, am identificat 

demersul acestora de a prezenta comparativ diferite scene conflictuale observate, 

subliniind asemănările şi deosebirile în ceea ce priveşte comportamentul actorilor sociali 

observaŃi. 

SituaŃiile de învăŃare socială complex-cognitivă desprinse din interviurile realizate 

sunt: discuŃiile purtate cu diferiŃi membri ai reŃelei (părinŃi, bunici, alte rude, preot, 

prieteni), lecturile (cărŃi, articole din reviste, de pe Internet), vizionarea de emisiuni sau 

de filme, participarea la diferite cursuri de dezvoltare personală, apartenenŃa la o biserică 

(doctrina religioasă). În viziunea respondenŃilor din studiul de faŃă, acest tip de învăŃare 
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are o pondere mult mai redusă comparativ cu învăŃarea directă şi cea observaŃională, 

producând, de asemenea, în mai mică măsură, restructurări atitudinale. 

Demersul analitic prezent a dus şi la identificarea efectelor produse de situaŃiile 

conflictuale la nivel individual şi la cel relaŃional, aceste consecinŃe fiind atât negative, 

cât şi pozitive. Astfel, în ceea ce priveşte dimensiunea individuală, respondenŃii 

menŃionează preponderent efectele negative, precum: sentimentul de autodesconsiderare, 

de autoînvinovăŃire, de neputinŃă, alterarea stării de sănătate fizică, singurul element 

pozitiv regăsit în descrieri fiind reprezentat de autocunoaştere. În ceea ce priveşte 

consecinŃele  conflictelor conjugale la nivel relaŃional, am regăsit, de asemenea, tendinŃa 

respondeŃilor de a le ilustra pe cele negative, de degradare a relaŃiei de cuplu (întrăinarea, 

diminuarea sentimentelor pozitive faŃă de celălalt, neîncredere în viitorul relaŃiei). Unii 

subiecŃi bărbaŃi vorbesc şi de rolul pozitiv al situaŃiilor conflictuale în viaŃa lor de cuplu, 

considerându-le oportunităŃi pentru intercunoaştere, pentru evoluŃia intimităŃii relaŃiei, 

pentru conturarea unei viziuni optimiste asupra viitorului alături de partenera de viaŃă. 

 

CAP. VII. CERCETAREA CANTITATIV Ă 

Construirea socială a atitudinii faŃă de conflictul marital se referă la felul în care 

individul selectează, interpretează şi evaluează informaŃiile vehiculate în interacŃiunile cu 

partenerul său de cuplu şi cu membrii reŃelei sale sociale. 

În cadrul paradigmei interacŃioniste, teoriile potrivite, din punctul meu de vedere, 

pentru a studia formarea şi schimbarea atitudinii faŃă de conflictul de cuplu sunt 

interacŃionismul simbolic şi teoria învăŃării sociale. 

Primul set de ipoteze analizează legătura dintre influenŃa socială a reŃelei şi 

conflictul conjugal şi cuprinde următoarele propoziŃii ce au fost testate: 

Ipoteza 1a – stilul familiei de origine de abordare a conflictelor (întrebarea B.1) 

este asociat cu capacitatea de rezolvare a problemelor (A.2). 

Ipoteza 1b – stilul familiei de origine de abordare a conflictelor (B.1) este asociat 

cu credinŃele subiecŃilor faŃă de conflictul în cuplu (A.3). 

Ipoteza 1c – stilul familiei de origine de abordare a conflictelor (întrebarea B.1) 

este asociat cu strategia proprie de raportare la conflictele cu partenerul de viaŃă (A.5). 



 17 

Ipoteza 1d – cu cât numărul modelelor negative este mai mare (B.3), cu atât 

credinŃele faŃă de conflict sunt mai defavorabile (A.3). 

Ipoteza 1e – strategia de raportare la conflictele proprii cu partenerul de viaŃă 

(A.5) este asociată cu numărul de modele pozitive pe care le observăm la cupluri din jurul 

nostru (B.4). 

Ipoteza 1f – cu cât învăŃarea din diferite situaŃii (B.5) este mai intensă, cu atât 

capacitatea de rezolvare a problemelor este mai dezvoltată (A.2). 

Ipoteza 1g – cu cât învăŃarea din diferite situaŃii (B.5) este mai intensă, cu atât 

credinŃele faŃă de conflictul marital sunt mai favorabile (A.3). 

Ipoteza 1h–strategia proprie de raportare la conflictele cu partenerul de viaŃă (A.5) 

este asociată cu intensitatea învăŃării spontane din diferite situaŃii (B.5) 

Setul al doilea de ipoteze analizează legătura dintre diferiŃi indicatori ai 

conflictului conjugal: 

Ipoteza 2a – cei care adoptă ca principală strategie de abordare a conflictelor pe 

cea de rezolvare a acestora (A.5), au o capacitate de rezolvare a problemelor de cuplu 

(A.2) mai dezvoltată. 

Ipoteza 2b – cei care adoptă ca principală strategie de abordare a conflictelor pe 

cea de rezolvare a acestora (A.5) au credinŃe favorabile faŃă de conflictul marital (A.3), 

iar cei care adoptă strategia de evitare (A.5) au credinŃe negative intense (A.3). 

Al treilea set de ipoteze testează relaŃia dintre conflictul conjugal şi calitatea 

relaŃiei maritale: 

Ipoteza 3a – cu cât capacitatea de rezolvare a problemelor (A.2) este mai 

dezvoltată, cu atât calitatea relaŃiei maritale (măsurată prin indicele C) este mai ridicată. 

Ipoteza 3b – cu cât credinŃele faŃă de conflictul conjugal sunt mai favorabile 

(A.3), cu atât calitatea relaŃiei maritale (indicele C) este mai înaltă. 

Ipoteza 3c – nivelul calităŃii maritale (indicele C) variază în funcŃie de strategia de 

abordare a conflictului (A5). Strategia proprie de raportare la conflictele de cuplu (A.5) 

este asociată cu satisfacŃia maritală comparativ cu alte cupluri (C.2). 

Pe lângă testarea ipotezelor enunŃate, am realizat comparaŃii pe genuri, categorii 

de vârstă, nivel de educaŃie, durata relaŃiei şi mediu de rezidenŃă pentru a descoperi 

eventualele diferenŃe. 
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Metoda de culegere a datelor este ancheta sociologică, tehnicile folosite fiind cea 

a aplicării de chestionare cu ajutorul operatorilor de teren şi tehnica autoadministrării 

chestionarului. 

Eşantion: Culegerea datelor s-a realizat în perioada martie-mai 2011 pe un 

eşantion de 324 persoane căsătorite, din judeŃul Braşov şi din judeŃe limitrofe. 

Pentru cercetarea cantitativă asupra atitudinilor faŃă de conflictul conjugal şi 

sursele sociale de formare şi schimbare a acestora, principiul eşantionării folosite a fost 

nonprobabilistic, strategia de eşantionare utilizată fiind eşantionarea pe cote din 

următoare motive: costuri mai reduse; sunt mai uşor de stabilit. 

Astfel, ca şi la cercetarea calitativă, cotele urmărite au fost următoarele: 

- persoane căsătorite; 

- sex: femei şi bărbaŃi 

- vârsta 18 – 65 ani (vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani; limita maximă a 

intervalului a fost stabilită la 65 de ani deoarece, în psihologia vârstelor se consideră că 

după 65 de ani încep etapele de regresie, de involuŃie fizică şi/ sau psihică – în Şchiopu şi 

Verza, 1995); 

- nivel de educaŃie: elementar, mediu, superior 

- mediul de rezidenŃă: urban şi rural 

- domiciliul: judeŃul Braşov (dar am primit răspunsuri şi din alte judeŃe). 

Instrumentul cercetării: 

Instrumentul cercetării a fost elaborat având ca reper atât bibliografia parcursă cât 

şi specificul social – cultural al spaŃiului românesc. Pentru cercetarea cantitativă realizată 

pe tema influenŃei reŃelei sociale asupra atitudinii faŃă de conflictul în cuplu a persoanelor 

căsătorite, design-ul chestionarului a fost structurat pe trei dimensiuni: conflictul 

conjugal, influenŃa socială şi calitatea relaŃiei maritale. 

A. Conflictul conjugal a fost măsurat prin intermediul următoarelor constructe: 

problemele conjugale, credinŃele faŃă de conflictul marital, emoŃiile resimŃite în timpul 

certurilor, strategiile de abordare a conflictului în cuplu, dinamica comportamentelor 

manifestate în timpul certurilor. 

Pentru a măsura problemele conjugale, am folosit doi indicatori: severitatea 

problemelor relaŃionale (A.1 – subiecŃii trebuiau să indice dacă se confruntă sau nu cu o 
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listă de 13 probleme, precum infidelitatea, consumul exagerat de alcool, distribuirea 

inechitabilă a sarcinilor domestice etc.) şi capacitatea autopercepută de a depăşi 

problemele relaŃionale (A.2 – subiecŃii îşi autoevaluau capacitatea de a-şi rezolva 

problemele din aceeaşi listă ca şi la A.1). Întrebările A.1 şi A.2 sunt adaptate după 

Notarius şi Vanzetti (1983) şi Tallman et al. (1999), listele cu probleme propuse de 

aceştia fiind comparate, sintetizate şi completate în noile formulări propuse. 

CredinŃele faŃă de conflictul conjugal au fost măsurate printr-o scală de tip 

Lickert, compusă dintr-un set de doisprezece itemi (şase favorabili şi şase defavorabili 

conflictului marital), pe care respondenŃii îi evaluau utilizând o scală în cinci puncte 

mergând de la „dezacord puternic” la „acord puternic”(întrebarea A.3).  

Pentru a măsura emoŃiile resimŃite în timpul certurilor cu partenerul/a de viaŃă am 

construit o listă cu optsprezece itemi, din care respondenŃii puteau alege maxim trei 

variante (întrebarea A.4.), cum ar fi: frică, furie, tristeŃe, frustrare, singurătate, 

dezamăgire etc. 

Strategiile de abordare a conflictelor au fost măsurate utilizând cinci seturi de 

itemi, fiecare caracterizând un stil de raportare la momentele conflictuale (A.5). Aceste 

strategii, descrise de Blake şi Mouton (1970 apud Stoica-Constantin, 2004), sunt: 

retragerea/ evitarea (setul 1), lupta (setul 2), acomodarea/ renunŃarea (setul 3), 

compromisul (setul 4) şi rezolvarea problemei (setul 5). 

Dinamica comportamentelor manifestate în timpul certurilor a fost măsurată 

întrebând subiecŃii dacă, de-a lungul timpului, s-a schimbat ceva în modul lor de 

comportare în timpul episoadelor de ceartă cu soŃul său/soŃia sa (A.6). 

B. InfluenŃa socială a fost măsurată prin următorii indicatori: stilul familiei de 

origine de raportare la conflictul interpersonal, disponibilitatea de a solicita suportul 

emoŃional al reŃelei, activităŃile de influenŃă socială a reŃelei, sursele de modelare (şi 

negativă şi pozitivă) a atitudinii faŃă de conflict şi situaŃiile de învăŃare spontană (de 

schimbare a atitudinii faŃă de conflict). 

Pentru a măsura stilul familiei de origine de raportare la conflict, subiecŃii au fost 

întrebaŃi care set de afirmaŃii descrie cel mai bine mentalitatea familiei din care provin 

(B.1). Setul B.1.1. descria familiile care evită conflictele, setul B.1.2. caracterizează 

familiile în care membrii utilizează colaborarea în soluŃionarea problemelor apărute, iar 
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setul B.1.3 reflectă familiile agresive, în care membrii se implică într-un număr ridicat de 

certuri „aprinse”, Ńipete, etichetări şi alte asemenea acŃiuni negative. Această clasificare a 

familiilor de origine în funcŃie de modul de raportare la situaŃiile conflictuale a fost 

preluată din Wilmot şi Hocker (1998). 

Disponibilitatea de a solicita suportul emoŃional al reŃelei a fost măsurată prin 

frecvenŃa cu care respondenŃii discută cu diferiŃi membri ai reŃelei lor (părinŃi, fraŃi, 

socrii, prieteni etc.) despre problemele lor de cuplu (B.2.a). 

Pentru a măsura activităŃile de influenŃă socială a reŃelei, respondenŃii au fost 

întrebaŃi cât de des le sunt relatate problemele de cuplu ale diferiŃilor membri ai reŃelei lor 

sociale (B.2.b – activitate de învăŃare complex-cognitivă) şi cât de des au participat ca 

martori la certurile altor cupluri din reŃeaua lor (B.2.c – activitate de învăŃare 

observaŃională, de modelare). 

Întrebarea B.3 măsoară sursele de modelare negativă a atitudinii faŃă de conflict, 

iar întrebarea B.4 – sursele de modelare pozitivă, adică certurile căror persoane le-au 

oferit contramodele sau modele pozitive de acŃiune şi de raportare la momentele 

conflictuale din cuplu. 

În cazul situaŃiilor de învăŃare spontană (B.5), respondenŃii au evaluat în ce 

măsură au avut ceva de învăŃat, din fiecare tip de situaŃie, despre cum să se raporteze la 

propriile conflicte de cuplu, răspunsurile variind de la „în foarte mică măsură” la „în 

foarte mare măsură”. 

C. Calitatea relaŃiei conjugale a fost măsurată prin intermediul a două constructe: 

satisfacŃia maritală şi instabilitatea conjugală. 

SatisfacŃia maritală a fost măsurată cu trei indicatori: satisfacŃia maritală generală 

(întrebarea C.1 – adaptare după Hendrick, 1988, cu altă scală de răspunsuri propusă), 

evaluarea mariajului comparativ cu alte cupluri (C.2) evaluarea mariajului comparativ cu 

idealul de relaŃie al respondentului (C.3) (C.2 şi C.3 sunt adaptate după Kluwer şi 

Johnson, 2007).  

Instabilitatea conjugală a fost măsurată întrebând respondenŃii dacă şi-au pus 

vreodată problema separării (C.4 – adaptare după Spanier, 1976 şi Widmer et al., 2004), 

răspunsurile variind pe o nouă scală propusă cu şapte trepte de la „niciodată” la „tot 

timpul”. 
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În urma prelucrării şi interpretării datelor culese, am obŃinut următoarele 

concluzii, ce coincid cu cele ale unor studii pe teme apropiate: 

În ceea ce priveşte severitatea problemelor cu care se confruntă cuplul, analiza 

datelor a arătat că pe prima poziŃie se află situaŃia financiară, urmată de timpul petrecut 

împreună, comunicarea, ultimele poziŃii fiind ocupate de infidelitate şi religie. Totuşi, 

nivelul de severitate al acestor dimensiuni nu este unul alarmant în viziunea populaŃiei 

investigate (cea mai mare medie a notelor fiind 4,05, nota pentru gravitatea maximă fiind 

de 10). Tipuri de probleme menŃionate de respondenŃi pot deveni subiecte frecvente şi 

predilecte ale certurilor dintre partenerii de viaŃă. Aceste date sunt în concordanŃă cu 

studiul numit „Barometrul de opinie publică. Mai 2007. ViaŃa în cuplu”, realizat de 

Bădescu et al. (2007), în care se subliniază faptul că cea mai importantă cauză a apariŃiei 

problemelor în căsnicie este reprezentată de lipsurile materiale sau lipsa de bani: 70% 

dintre cei care au admis că au probleme în cuplu au menŃionat ca motiv lipsurile 

materiale, 42% treburile casnice şi 20% comportamentul copiilor. Aceste trei categorii de 

motive tind să devină probleme din ce în ce mai importante generatoare de neînŃelegeri 

între parteneri pe măsură ce înaintează în vârsta. Dimpotrivă, cu vârsta, relaŃiile cu 

părinŃii/socrii, neglijarea de către partener, infidelitatea sau nepotrivirea sexuală sunt din 

ce în ce mai puŃin importante în apariŃia conflictelor (Bădescu et al., 2007). 

SubiecŃii investigaŃiei de faŃă îşi autoevaluează capacitatea propriului cuplu de 

rezolvare a problemelor la un nivel ridicat (mediile având valori între 7,19 şi 8,53 

capacitatea cea mai ridicată putea fi notată cu 10), cea mai mare valoare o înregistrează 

capacitatea de rezolvare a problemelor ce Ńin de religie (aspectul cel mai puŃin 

problematic semnalat anterior), iar cea mai mică valoare medie o are capacitatea de 

rezolvare a problemelor ce Ńin de situaŃia financiară (problema cea mai gravă semnalată 

anterior). 

În urma demersului analitic de comparare, după variate caracteristici socio-

demografice, a capacităŃii autopercepute de rezolvare a problemelor de cuplu am 

descoperit diferenŃe semnificative statistic în cazul categoriilor de vârstă şi în funcŃie de 

nivelul de educaŃie a respondenŃilor. Astfel, cei cu vârste între 18 şi 36 de ani tind să-şi 

autoevalueze capacitatea de rezolvare a problemelor ca fiind mai dezvoltată decât cei care 

au între 37 de ani şi 65 de ani. O posibilă explicaŃie ar putea fi legată de dinamica 
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satisfacŃiei maritale, a percepŃiei asupra calităŃii relaŃiei conjugale, care înregistrează un 

nivel mai ridicat în primele etape ale vieŃii de familie, comparativ cu alte faze. În acelaşi 

timp, persoanele mai tinere pot avea o raportare mai optimistă faŃă de relaŃia de cuplu, 

fiind încă prezent fenomenul de idealizare a partenerului/ei de cuplu. Analizând 

capacitatea de rezolvare a problemelor după nivelul de educaŃie, datele obŃinute au arătat 

că există diferenŃe semnificative statistic între cei care au studii superioare şi cei care au 

studii medii, în sensul că persoanele din prima categorie menŃionată consideră că au o 

capacitate mai ridicată de soluŃionare a problemelor faŃă de cei cu un nivel mediu de 

educaŃie. EducaŃia ne poate dezvolta în mod real abilităŃile interpersoanale, prin 

oportunitatea de a interacŃiona cu persoane noi, de a identifica modele comportamentale 

noi, de a avea acces la informaŃii ce duc la restructurări personale. Sau poate unora le 

dezvoltă doar capacitatea de a disimula, de a se minŃi pe ei şi/sau pe ceilalŃi că sunt 

fericiŃi şi împliniŃi. 

În ceea ce priveşte credinŃele faŃă de conflictul marital, acestea tind să fie, mai 

degrabă neutre, valorile indicelui sintetic fiind preponderent apropiate de 3 (în care 

1=credinŃe puternic defavorabile şi 5=credinŃe puternic favorabile). 

DiferenŃe semnificative ale credinŃelor faŃă de conflictul marital au apărut, 

conform acestui studiu, în funcŃie de vârstă şi durata relaŃiei. Pe măsură ce înaintează în 

vârstă, subiecŃii investigaŃi tind să aibă credinŃe mai negative, mai nefavorabile faŃă de 

conflictul conjugal, comparativ cu tinerii căsătoriŃi cu vârste până la 36 de ani. În acelaşi 

timp, cei care au o durată a mariajului sub 10 ani au credinŃe mai favorabile faŃă de 

conflictul de cuplu, comparativ cu cei care sunt căsătoriŃi de peste 21 de ani. Aceste 

tendinŃe ar putea fi explicate de faptul că o istorie relaŃională mai îndelungată (un trecut 

comun mai consistent) produce un nivel mai ridicat de intercunoaştere între parteneri şi, 

implicit, un grad mai înalt de realism în raportarea la celălalt şi la relaŃie, la ceea ce se 

poate schimba sau nu în viaŃa de cuplu. În acelaşi timp, aceste rezultate se apropie de 

ideea susŃinută de Huston, McHalle şi Crouter (1986 apud Strong et al., 1998), care au 

arătat că interacŃiunile negative dintre soŃi nu produc consecinŃe semnificative asupra 

relaŃiei maritale în primul an de căsătorie, datorită efectului „lunii de miere”, care 

presupune tendinŃa noilor căsătoriŃi de a privi superficial problemele de cuplu. 
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Din paleta de emoŃii resimŃite în timpul episoadelor conflictuale cu partenerul/a 

de viaŃă, cel mai frecvent invocată este supărarea 15,4%, urmată de dezamăgire 14,1%, 

tristeŃe 10,9%, furie 9%, durere 8,2%, nedreptate 6,3%, pe ultimul loc situându-se 

vulnerabilitatea 1,2%. Sanford (2009) cataloghează emoŃiile ce pot apărea în conflictele 

de cuplu în două mari categorii: emoŃii „tari” (hard emotion) şi emoŃii „moi” (soft 

emotion). EmoŃiile „tari” (de ex. supărarea, mânia, furia etc.) sunt asociate cu lupta 

pentru putere, cu apărarea împotriva atacurilor percepute şi urmărirea obiectivelor 

proprii. EmoŃiile „soft” (tristeŃea, rănirea etc.) sunt asociate cu exprimarea 

vulnerabilităŃii, căutarea suportului social şi urmărirea obiectivelor ce întăresc relaŃiile 

interpersonale. Ambele categorii de emoŃii sunt prezente în răspunsurile subiecŃilor 

interogaŃi în cercetarea efectuată, o pondere mai mare înregistrând cele de tip „soft”. 

Studiul de faŃă a identificat faptul că nu există diferenŃe semnificative statistic între femei 

şi bărbaŃi în ceea ce priveşte emoŃiile resimŃite în timpul certurilor din cuplu. De 

asemenea, nu apar diferenŃe semnificative nici în funcŃie de vârstă, educaŃie, mediu de 

rezidenŃă sau durată a relaŃiei. 

În cadrul populaŃiei investigate, cea mai răspândită strategie de raportare la 

situaŃiile conflictuale din cuplu este cea de rezolvare a problemelor 35,2%, pe poziŃiile 

următoare (foarte apropiate) fiind acomodarea 21,9% şi evitarea 21,3%, compromisul 

16,4%, iar la o îndepărtare mare, cea mai puŃin frecventă este strategia confruntării (a 

luptei) 5,2%. 

Din analiza tendinŃelor de utilizare preponderentă a unei anumite strategii, date de 

caracteristicile socio-demografice, am descoperit că apar diferenŃe semnificative în 

funcŃie de vârstă, durata mariajului, nivel de educaŃie şi mediu de rezidenŃă. 

Astfel, datele obŃinute arată că cei peste 37 de ani utilizează în mai mare măsură 

strategia de evitare a conflictelor comparativ cu cei cu vârste între 18 şi 36 de ani. 

Totodată, la cei cu vârsta până la 36 de ani se întâlneşte în mai mare măsură strategia de 

rezolvare a problemei faŃă de cei de peste 37 de ani. Pe de altă parte, clasamentele 

frecvenŃelor strategiilor adoptate pentru cele două subpopulaŃii înregistrează diferenŃe la 

poziŃiile intermediare. Astfel, cel mai mare procent din totalul celor cu vârste până la 36 

de ani adoptă strategia de rezolvare a problemei, următoarele poziŃii fiind ocupate, în 

ordine, de acomodare, compromisul şi evitarea (pe acelaşi loc) şi cei mai puŃini utilizează 
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confruntarea. În cazul celor peste 37 de ani, cei mai mulŃi utilizează tot rezolvarea 

problemei, apoi, în ordine descrescătoare, întâlnim evitarea, acomodarea, compromisul şi 

lupta. 

Strategiile de abordare a conflictului în cuplu sunt asociate, în acelaşi timp, cu 

durata relaŃiei maritale, deoarece nivelul de semnificaŃie obŃinut este mai mic decat 0,05. 

Clasamentele frecvenŃei utilizării acestor stiluri de raportare la situaŃiile conflictuale sunt 

diferite între ele în funcŃie de durata relaŃiei maritale. Cei care au mai puŃin de 10 ani de 

căsătorie utilizează, în principal strategia de rezolvare a problemei (intervin asupra cauzei 

ce a generat disensiuni), pe următoarea poziŃie se regăseşte acomodarea (redobândirea 

armoniei relaŃiei este pusă mai presus decât interesele personale diferite), evitarea şi 

compromisul au procente egale, pe ultima poziŃie fiind lupta. Pentru cei care au între 11 

şi 20 de ani de mariaj, ordinea este aproape la fel, locul III fiind ocupat de strategia de 

evitare, locul IV de cea a compromisului; în plus se observă scăderi sau creşteri ale 

frecvenŃei adoptării acestor pattern-uri comportamentale. În schimb, cei care au peste 21 

de ani de relaŃie conjugală adoptă cel mai frecvent evitarea ca modalitate de raportare la 

conflicte (mecanismul cognitiv fiind „de ce să mai deschid subiectul că oricum nu rezolv 

nimic, i-am spus deja de nenumărate ori şi nu s-a schimbat nimic”), apoi rezolvarea 

problemei, compromisul, acomodarea şi lupta. Totodată, în urma comparaŃiilor între 

subpopulaŃii pentru fiecare stil de raportare la conflictele din cuplu, am observat că 

strategia de evitare şi cea de luptă înregistrează o creştere a frecvenŃei odată cu mărirea 

duratei relaŃiei, iar strategia de acomodare şi cea de rezolvare a problemei se plasează pe 

un trend descendent. Cu cât istoria comună a celor doi parteneri de viaŃă este mai 

îndelungată, cu atât scade optimismul de început în încercarea de a soluŃiona orice 

problemă apărută în relaŃie şi, în timpul momentelor conflictuale, creşte, fie pasivitatea, 

fie agresivitatea. Aceste tendinŃe pot semnifica fie dinamica naturală de devitalizare, de 

eroziune a relaŃiei intime odată cu trecerea anilor, fie o diferenŃă de mentalitate între 

generaŃii (în funcŃie de ceea ce au învăŃat indivizii că este acceptabil şi dezirabil să faci în 

timpul certurilor cu partenerul de cuplu), fie ambele explicaŃii. 

Levenson, Cartensen şi Gottman (1993 apud Strong et al. ,1998) au descoperit în 

investigaŃiile lor faptul că, în comparaŃie cu mariajele formate din parteneri de vârstă 

mijlocie, la cuplurile de vârstnici s-a observat un poteŃial mai scăzut de conflict. 
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Din analiza datelor obŃinute se confirmă ideea că strategiile de abordare a 

conflictului în cuplu sunt semnificativ asociate cu nivelul de educaŃie şi se pot desprinde 

mai multe observaŃii. În momentele conflictuale din cuplu, cei cu studii elementare 

utilizează cel mai frecvent strategia compromisului, apoi pe cea de evitare, de rezolvare a 

problemei, ultimele poziŃii fiind ocupate la egalitate de luptă şi acomodare. Persoanele cu 

un nivel mediu de educaŃie adoptă, în cea mai mare măsură, strategia de rezolvare a 

problemelor, pe umătoarele locuri fiind evitarea, acomodarea, compromisul şi – cel mai 

puŃin utilizată – confruntarea. În cercetarea derulată, am descoperit că cei care au studii 

superioare şi-au dezvoltat ca strategie obişnuită de raportare la conflictele maritale cel 

mai frecvent pe cea de rezolvare a problemei, apoi pe cea de acomodare, compromisul 

ocupă locul al III-lea, urmează evitarea şi apoi lupta. Pe de altă parte, strategia de evitare 

este cel mai puŃin întâlnită în cazul celor cu studii superioare comparativ cu celelalte două 

subpopulaŃii. Strategia de acomodare este, în cea mai mică măsură, adoptată de 

persoanele cu studii elementare faŃă de cei cu studii medii şi cei cu studii superioare. 

Compromisul este în foarte mare măsură utilizat de cei cu un nivel elementar de educaŃie, 

în comparaŃie cu celelalte subgrupuri de analiză. Abordarea conflictelor din cuplu prin 

strategia de rezolvare a problemei este, în cea mai mare măsură, regăsită la cei cu studii 

superioare şi, în cea mai mică măsură, la cei cu studii elementare. 

De asemenea, există asociere semnificativă statistic între strategiile de abordare a 

conflictului în cuplu şi mediul de rezidenŃă. Conform datelor obŃinute în această 

cercetare, în mediul urban cea mai utilizată strategie este rezolvarea problemei, urmează 

apoi cea de acomodare, evitarea, compromisul şi lupta. În mediul rural cea mai frecvent 

întâlnită este strategia de evitare, apoi cea de acomodare, de rezolvare a problemei, 

compromisul şi lupta. Făcând comparaŃii pe subpopulaŃii în cazul fiecărui stil de raportare 

la conflictele conjugale, datele prezente arată că cele mai evidente diferenŃe se 

înregistrează în cazul strategiei de evitare şi a celei de rezolvare a problemelor. Cei din 

mediul urban folosesc în mai mică măsură (17,9% din totalul acestor respondenŃi) 

evitarea, comparativ cu cei din rural (31% din totalul acestor respondenŃi). Pe de altă 

parte, cei din urban adoptă în mai mare măsură (39,6% din totalul acestor respondenŃi) 

strategia de rezolvare a problemei faŃă de cei din rural. În mediul rural, comunitatea este 

mai mică şi mai omogenă, controlul social mai ridicat, iar presiunea reŃelei sociale pentru 
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conformarea la regulile şi normele grupului mai consistentă, ceea ce poate duce la o 

atenŃie mai sporită acordată de indivizi păstrării aparenŃelor în ochii celorlalŃi, a ceea ce 

este considerat comportament dezirabil. 

Deşi în cercetarea de faŃă nu am identificat diferenŃe semnificative între femei şi 

bărbaŃi în ceea ce priveşte utilizarea preponderentă a unei strategii de raportare la 

conflictele de cuplu, alte studii arată că acestea există. Astfel, Klinetob şi Smith (1996 

apud Strong et al., 1998) au evidenŃiat tendinŃe diferite în funcŃie de gen în utilizarea 

pattern-urilor de comunicare în situaŃii conflictuale. De exemplu, soŃii tind, în mai mare 

măsură, să transmită mesaje neutre sau să se retragă dintr-un conflict, comparativ cu 

soŃiile lor. Conform viziunii lui Strong et al. (1998, p. 139), deşi există diferenŃe între 

femei şi bărbaŃi în folosirea unor anumite pattern-uri comportamentale, totuşi, aceste 

variaŃii sunt, de obicei, reduse. 

Modul în care se comportă partenerii de cuplu, unul faŃă de celălalt, în timpul 

certurilor nu este static, ci înregistrează transformări generate de o serie de factori, dintre 

care am amintit deja o parte. În cazul subiecŃilor investigaŃi, schimbările 

comportamentale se înscriu preponderent pe un trend de creştere a toleranŃei, majoritatea 

respondenŃilor declarând că se comportă mai tolerant unul faŃă de celălalt (56,5%), pe 

următoarea poziŃie ca număr de răspunsuri se regăseşte ideea că nu s-a schimbat nimic 

(27,8%), cei mai puŃini considerând că se comportă mai dur în timpul conflictelor de 

cuplu (12%). 

Dinamica comportamentelor din timpul episoadelor de ceartă cu partenerul de 

viaŃă înregistrează, în cercetarea efectuată, diferenŃe semnificative doar în funcŃie de 

mediul de rezidenŃă al respondenŃilor. Compararea dintre urban şi rural, în ceea ce 

priveşte evoluŃia de-a lungul timpului a comportamentelor manifestate în cadrul 

certurilor, ne arată că cei din mediul rural înregistrează într-un procent semnificativ mai 

ridicat (20,2%) decât cei din urban (9,2%) un traseu de creştere a intoleranŃei faŃă de 

partenerul de viaŃă în momentele tensionate. Cei din mediul urban raportează, în mai 

mare măsură (60% din cei ce locuiesc în acest mediu) că dinamica comportamentelor faŃă 

de partener se plasează pe un trend de creştere a gradului de toleranŃă manifestată în 

timpul certurilor. 



 27 

În ceea ce priveşte transformările pe diferite planuri în conflictul marital, alte 

studii menŃionează faptul că se poate consta: o dinamică a subiectelor „fierbinŃi” (a 

cauzelor) de ceartă, în funcŃie de diferite etape din ciclul vieŃii de familie sau o 

predispoziŃie către un anumit tip de conflict în funcŃie de durata relaŃiei şi vârsta soŃilor, 

de exemplu persoanele tinere din cupluri experimentează mai curând conflictele deschise, 

comparativ cu cei vârstnici (Kline et al., 2006). 

Intensitatea învăŃării spontane din diferite situaŃii  se diferenŃiază în funcŃie de 

genul social al respondenŃilor şi nivelul de educaŃie. În acest sens, se poate susŃine că 

învăŃarea spontană privind îmbunătăŃirea raportării la situaŃiile conflictuale este 

semnificativ mai intensă la femei, comparativ cu gradul de intensitate a învăŃării 

înregistrată la nivelul bărbaŃilor. Pe de altă parte, la cei care au studii elementare se 

înregistrează o intensitate mai scăzută a învăŃării din diferite situaŃii decât cei care au 

studii medii, iar cei cu studii superioare au o intensitate mai ridicată a învăŃării spontane 

comparativ cu cei cu un nivel elementar de educaŃie. Nivelul de educaŃie pare să afecteze 

procesul de adaptare maritală, conform viziunii lui Strong et al. (1998), care consideră că 

educaŃia ne poate oferi resurse suplimentare precum cunoştinŃe, reflecŃii asupra diferitelor 

dimensiuni ale vieŃii, venituri, status, ce contribuie la dezvoltarea abilităŃii noastre de a 

juca mai eficient rolurile conjugale. 

Analizând nivelul intensităŃii învăŃării pe tipurile de situaŃii sociale prezentate 

respondenŃilor, am descoperit că pe primul loc se află învăŃarea din propriile certuri cu 

partenrul/a. Astfel, majoritatea subiecŃilor (cumulat, 74%) consideră că au avut de învăŃat 

într-o oarecare măsură, în mare sau în foarte mare măsură din acest tip de situaŃie. Pe 

locurile următoare, se poziŃionează descrescător situaŃiile de învăŃare spontană 

reprezentate de: certurile celor din jur la care au asistat ca martor, sfaturile primite de la 

cer apropiaŃi în timpul discuŃiilor despre problemele de cuplu, relatările cunoscuŃilor 

despre certurile lor de cuplu, vizionări de emisiuni/ filme, articole/ cărŃi citite despre 

conflictul în cuplu, programe de dezvoltare personală. 

Aşa cum am arătat în paragraful anterior, oamenii învăŃă noi pattern-uri acŃionale 

şi prin procesul numit modelare (observându-i pe ceilalŃi ce fac şi ce consecinŃe produc 

comportamentele lor). În formarea şi schimbarea atitudinii faŃă de conflictul conjugal şi a 

modificării comportamentelor manifestate în timpul episoadelor conflictuale, datele 
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obŃinute din acest studiu, arată că sunt prezente şi influente atât modelele negative, cât şi 

cele pozitive desprinse de la membrii reŃelei. În plus, am descoperit că modelele negative 

de comportament observate de-a lungul timpului sunt mai numeroase comparativ cele 

pozitive. În acest sens, am remarcat faptul că respondenŃi au menŃionat într-o foarte mică 

măsură (5,6% din răspunsurile cu alegere multiplă) absenŃa scenelor de ceartă în cuplu la 

care au asistat ca martori şi care i-au impresionat negativ. În schimb, 50,8% dintre 

răspunsurile de alegere multiplă au indicat lipsa scenelor de ceartă a cuplurilor observate 

care să reprezinte modelelor pozitive de comportare. 

Cea mai semnificativă situaŃie de modelare negativă este reprezentată de certurile 

dintre părinŃi, la care subiecŃii investigaŃi au asistat ca martori în copilărie şi la vârsta 

adultă (cumulat 33,3% din răspunsuri). Pe următoarele poziŃii se plasează, în ordine 

descrescătoare ca număr de scene vizionate (care au produs un impact negativ asupra 

observatorului): certurile dintre vecini (14,3%), dintre prieteni (12,1%), dintre frate/soră 

şi partenerul/a de viaŃă (10,8%), alte rude (9,2%), necunoscuŃi (8,6%), mai rar întâlnite 

fiind certurile de cuplu ale colegilor de serviciu (3,9%). 

Larsen şi Olson (1989 apud Strong et al., 1998) accentuează faptul că famiile de 

orientare (de origine) reprezintă mediul social în care oamenii învaŃă primele lecŃii de 

viaŃă (şi uneori cele mai influente şi semnificative lecŃii) despre intimitate şi relaŃii de 

cuplu. În acelaşi sens, poate fi inclusă şi opinia lui Gecas (1990 apud Kapinus, 2004), 

care sublinia faptul că procesul de socializare intrafamilială poate avea un efect mai 

puternic asupra indivizilor, comparativ cu cel produs de alŃi agenŃi precum profesorii, 

grupul de similaritate (peers), colegii de serviciu, şefii etc. Acest fenomen poate fi 

explicat prin faptul că părinŃii joacă un rol fundamental în perioada în care copiii sunt mai 

sensibili la influenŃele din jur (în timpul copilăriei, al pubertăŃii şi al adolescenŃei) şi, în 

plus, ei interacŃionează cu copiii lor pe parcursul unei perioade extinse de timp (relaŃiile 

părinŃi – copii se caracterizează printr-o mare longevitate), fiind un model relativ constant 

pe parcursul diferitelor etape ale dezvoltării urmaşilor. 

Din analiza datelor obŃinute, am constat că modelarea negativă variază în funcŃie 

de vârstă şi mediu de rezidenŃă. Am observat că există o diferenŃă semnificativă între cei 

cu vârste cuprinse între 18 - 36 de ani şi cei care au peste 37 de ani în ceea ce priveşte 

numărul de modele negative pe care le observă în jurul lor. Persoanele din al doilea 
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interval de vârstă menŃionează un număr mai ridicat de modele negative de comportare în 

situaŃii conflictuale la care au fost expuşi, comparativ cu cei care au vârsta până la 36 de 

ani. Pe de altă parte, indivizii proveniŃi din urban au un număr de modele negative 

semnificativ diferit comparativ cu cei din mediul rural, adică cei din a doua subpopulaŃie 

menŃionată au raportat un număr mai ridicat de astfel de modele faŃă de cei din urban. 

Modelele negative sunt extrem de importante pentru că ne „spun” ce să nu facem, 

ce forme negative de manifestare să evităm pentru a ne construi o armonie de cuplu 

personalizată, individualizată. Notarius şi Markman (1993 apud Kline et al., 2006) susŃin 

că e mai important să învăŃăm cuplurile sp evite semnele negative şi să se raporteze 

constructiv la conflicte decât să le învăŃăm o formulă a succesului marital. Această 

recomandare schimbă dramatic modul de construire a intervenŃiilor terapeutice şi cel de 

raportare la eficienŃa contramodelelor. Autorii menŃionaŃi au descoperit că, surprinzător, 

interacŃiunile negative dintre soŃi sunt un predictor mai puternic al consecinŃelor negative 

asupra relaŃiei lor decât interacŃiunea pozitivă ca predictor pentru efectele pozitive. 

Modelarea pozitivă a atitudinii faŃă de conflictul în cuplu este mai rar întânită la 

subiecŃii chestionaŃi, comparativ cu cea negativă. Principala sursă de influenŃă socială 

este, şi în acest caz, tot modelul de comportament al părinŃilor în timpul scenelor lor de 

ceartă din cuplu (17,2% din răspunsuri). În schimb, următoarele poziŃii din clasament 

sunt ocupate diferit, comparativ cu cele menŃionate la nivelul modelării negative. Astfel, 

următoarea ca frecvenŃă este situaŃia de modelare pozitivă reprezentată de certurile de 

cuplu ale prietenilor (6,6%), apoi ale altor rude (6,1%), ale vecinilor (5%), ale 

necunoscuŃilor (4,8%), ale fraŃilor/surorilor (4,2%), ale colegilor de serviciu (3,4%). 

În timpul socializării primare, părinŃii îşi învaŃă copiii ce este bine, ce este rău, ce 

să mănânce, ce să nu consume, ce să păstreze pentru ei, ce să împartă cu ceilalŃi, cum să 

vorbească, ce să simtă şi ce să gâdească. Cohen (1987 apud Strong et al., 1998) consideră 

că principalele mecanisme prin care părinŃii îşi influenŃează copiii sunt reprezentate de: 

modelare (ei servesc drept modele pentru copiii lor) şi definire (stabilesc şi îşi fac 

cunoscute asteptările pe care le au faŃă de copiii lor). Aşa cum am văzut din datele 

prezentate anterior, părinŃii pot reprezenta atât modele pozitive de raportare la situaŃiile 

conflictuale din cuplu („cum să faci”), cât şi modele negative („eu n-o să fac ca ei”); 

contramodelele, fiind, se pare, mai răspândite în spaŃiul românesc investigat. 
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Dincolo de modelele oferite de părinŃi, teoria învăŃării sociale completează ideile 

lansate de behaviorism, susŃinând că individul are abilitatea interioară de a gândi şi de a 

face alegeri pentru a-şi schimba mediul (Schickedanz, Schickedanz, Hansen şi Forsyth, 

1993 apud Strong et al., 1998) pentru a-şi restructura viaŃa, atitudinile, comportamentele 

cotidiene. Totodată, expunerea la interacŃiuni sociale diverse are un efect pozitiv asupra 

restructurărilor atitudinale disfuncŃionale şi asupra învăŃării unor noi pattern-uri 

comportamentale de raportare constructivă la situaŃiile conflictuale de cuplu. 

Calitatea vieŃii maritale, privită în ansamblu de respondenŃi, înregistrează niveluri 

ridicate ale satisfacŃiei. Astfel, majoritatea subiecŃilor se declară mulŃumiŃi de relaŃia lor 

de cuplu (52,8%), foarte mulŃumiŃi (27,8%), nici mulŃumiŃi/nici nemulŃumiŃi (13,6%), pe 

când numărul celor nemulŃumiŃi cumulat cu al celor foarte numulŃumiŃi este semnificativ 

mai mic (5,9%). Acest mod de evaluare a satisfacŃiei maritale se apropie de raportarea 

românilor la viaŃa de familie, în general. Analizând felul în care este evaluată satisfacŃia 

faŃă de viaŃa de familie în România, Mărginean şi PrecupeŃu (coords., 2010, pp. 37-38) 

sintetizează: „SatisfacŃia faŃă de viaŃa de familie, preponderent pozitivă în toată perioada 

investigată, înregistrează, în special după 1999, un trend ascendent. Dacă în 1990 numai 

două treimi erau mulŃumiŃi şi foarte mulŃumiŃi de viaŃa de familie şi aproximativ un sfert 

se plasau pe o poziŃie neutră, în 1999 aprecierile neutre se înjumătăŃesc şi aproape 80% 

fac aprecieri pozitive. Trendul ascendent de după 1999 s-a datorat, aşadar, în principal 

transformării evaluărilor neutre în evaluări pozitive. În 2006 se înregistrează nivelul de 

satisfacŃie cel mai ridicat, trendul uşor descendent din 2010 datorându-se unei uşoare 

creşteri a aprecierilor neutre, cele negative rămânând constante”. 

În plus, evaluarea de către subiecŃii chestionaŃi a relaŃiilor de cuplu variază şi în 

funcŃie de unele categorii socio-demografice analizate, diferenŃele semnificative 

descoperite fiind date de vârsta respondenŃilor şi nivelul de educaŃie. Astfel, calitatea 

autoevaluată a relaŃiei este mai ridicată pentru cei cu vârste până la 36 de ani, faŃă de cei 

peste 37 de ani şi, totdată, cei care au studii superioare îşi autoapreciază relaŃia de cuplu 

ca având o calitate mai înaltă comparativ cu cei care au studii medii. 

Datele obŃinute în susŃinerea acestei idei sunt în concordanŃă cu rezultatele altor 

cercetări din spaŃiul euro-american, precum şi ale studiilor realizare în România. Astfel, 

în literatura de specialitate, regăsim o serie numeroasă de studii desfăşurate în spaŃiul 
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nord-american care susŃin că satisfacŃia maritală înregistrează un declin în timp, în special 

în primii zece ani (Glenn, 1989 apud Strong et al., 1998) sau dinamica acestei dimensiuni 

de-a lungul ciclului vieŃii familiale urmează un traseu în formă de U (Glenn, 1991 apud 

Strong et al., 1998). Strong et al. (1998) subliniază că, totuşi, acest trend descendent nu 

este resimŃit semnificativ la nivelul tuturor mariajelor: declinul poate fi unul minor sau 

satisfacŃia maritală poate să reapară după o perioadă relativ scurtă de timp. În ceea ce 

priveşte spaŃiul românesc, de exemplu, în raportul realizat de Institutul de cercetare a 

calităŃii vieŃii (ICCV) privind calitatea vieŃii în România 2010, se subliniază faptul că 

factorii de diferenŃiere a aprecierii calităŃii relaŃiilor de familie sunt: starea civilă, 

educaŃia, vârsta, venitul sau numărul de persoane din gospodărie (Mărginean şi 

PrecupeŃu, coords., 2010).  

În studiul efectuat, analiza datelor obŃinute a validat doar o parte dintre ipotezele 

formulate. 

Astfel, prima ipoteză confirmată este cea care testa legătura dintre stilul 

predominant al familiei de origine de raportare la conflict şi strategia proprie de abordare 

a situaŃiilor tensionate din cuplu. Datele obŃinute susŃin afirmaŃia că pattern-urile 

comportamentale utilizate în timpul conflictului marital sunt, parŃial, preluate din familia 

de origine. Transmiterea intergeneraŃională a valorilor, atitudinilor, modelelor 

comportamentale este validată de rezultate ale numeroaselor cercetări pe diferite 

problematici, printre care pot fi amintite studiile privind continuitatea intergeneraŃională a 

atitudinii faŃă de mariaj şi coabitare (Thorthon, 1991 apud Kapinus, 2004), a instabilităŃii 

maritale (Pope şi Mueller, 1976 apud Kapinus, 2004), a atitudinii faŃă de divorŃ (Kapinus, 

2004), a individualizării şi intimităŃii (Lawson şi Brossart, 2001), a calităŃii maritale 

(Perren, von Wyl, Bürgin, Simoni şi von Klitzing, 2005), a opiniilor politice, a 

credinŃelor religioase (în Kapinus, 2004) etc. Potrivit perspectivei învăŃării sociale, copiii 

deveniŃi adulŃi au o atitudine mai tolerantă sau mai restrictivă faŃă de diferite manifestări 

comportamentale din timpul certurilor conjugale deoarece doresc să se conformeze 

viziunii părinŃilor lor. Pe de altă parte, urmaşii celor care au manifestări agresive în 

situaŃii conflictuale pot dezvolta un pattern comportamental ofensiv pentru a menŃine o 

consistenŃă cognitivă. ConsistenŃa cognitivă reprezintă un proces prin care indivizii îşi 

schimbă atitudinile pentru că doresc să interpreteze experienŃele trecute într-un mod 
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constructiv, într-o lumină pozitivă şi să le includă în sistemele lor cognitive (Festinger, 

1957 apud Malim, 2003). 

O altă ipoteză parŃial validată de procedurile statistice a testat legătura dintre 

strategia de raportare la conflictele proprii cu partenerul de viaŃă (A.5) şi numărul de 

modele pozitive pe care le observăm la cupluri din jurul nostru (B.4). Datele ne arată că 

există o diferenŃă semnificativă între cei care luptă şi cei care adoptă strategia de 

rezolvare a problemelor în ceea ce priveşte numărul de modele pozitive pe care le 

observă în jurul lor. De asemenea, există o diferenŃă semnificativă între cei care cedează 

(strategia de acomodare) şi cei care adoptă strategia de rezolvare a problemelor în ceea ce 

priveşte numărul de modele pozitive pe care le observă în jurul lor. 

Ipoteza în care se presupunea legătura dintre intensitatea învăŃătii (B5) şi 

capacitatea de rezolvare a problemelor (A2) a fost confirmată, între cele două variabile 

existând corelaŃie negativă slabă. Cu alte cuvinte, valorile înalte ale intensităŃii învăŃării 

din diferite situaŃii sunt asociate cu valorile scăzute ale capacităŃii de rezolvare a 

problemelor de cuplu şi vice-versa. 

Ipoteza 2a a fost formulată astfel: cei care adoptă ca principală strategie de 

abordare a conflictelor pe cea de rezolvare a acestora (A.5) au o capacitate de rezolvare a 

problemelor de cuplu (A.2) mai dezvoltată – şi s-a validat. Analiza datelor obŃinute ne 

arată că cea mai dezvoltată capacitate de soluŃionare a problemelor apărute în cuplu este 

înregistrată la cei care abordează conflictele conjugale prin strategia de rezolvare a 

problemelor, iar cei care se raportează la conflicte printr-o strategie de confruntare/ luptă, 

au cea mai puŃin dezvoltată compentenŃă de rezolvare a cauzelor disensiunilor. 

O altă ipoteză este confirmată de date este următoarea: cu cât capacitatea de 

rezolvare a problemelor (A.2) este mai dezvoltată, cu atât calitatea relaŃiei maritale (C) 

este mai ridicată. Capacitatea de rezolvare a problemelor este corelată pozitiv cu calitatea 

relaŃiei maritale. O idee asemănătoare regăsim în teoria disoluŃiei maritale ca proces de 

eroziune (Markman1979, Stanley et al., 1999 apud Kline et al. 2006), teorie care susŃine 

că abilităŃile slabe de management al conflictului există în cadrul relaŃiilor de cuplu încă 

de la început, dar ele devin tot mai importante pe măsură ce partenerii conjugali încearcă 

să-şi negocieze aşteptările, problemele, elementele stresante de-a lungul timpului. 
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De asemenea, s-a validat şi ipoteza ce presupunea o legătură între calitatea 

maritală şi strategia de abordare a conflictului în cuplu. Altfel spus, calitatea relaŃiei 

conjugale este semnificativ diferită în funcŃie de strategia de abordare a conflictelor din 

cuplu,. cele mai înalte valori se înregistrează pentru cei care utilizează strategia de 

acomodare şi cea de rezolvare a problemelor în tratarea momentelor conflictuale, cea mai 

scăzută valoare fiind înregistrată în cazul celor care au ca stil predominant lupta. A doua 

parte a ipotezei 3c - strategia proprie de raportare la conflictele de cuplu (A.5) este 

asociată cu satisfacŃia maritală în raport cu alte cupluri (C.2) s-a confirmat, de asemenea. 

Există diferenŃe semnificative ale nivelului satisfacŃiei maritale (comparativ cu alte 

cupluri căsătorite) în raport cu strategia adoptată în abordarea momentelor conflictuale. 

Astfel, majoritatea celor care adoptă strategia de rezolvare a problemelor şi cei care 

adoptă acomodarea se declară ca fiind mai fericiŃi decât alte cupluri căsătorite, cei mai 

puŃini dintre ei considerându-se mai nefericiŃi. Iar majoritatea celor care adoptă fie 

strategia de evitare, fie pe cea de compromis consideră că sunt la fel de fericiŃi ca 

majoritatea cuplurilor, cei mai puŃini dintre ei considerându-se mai nefericiŃi. 

RelaŃia dintre conflictul conjugal şi efectele asupra relaŃiei de cuplu reprezintă un 

subiect intens studiat. De exemplu, Clements, Stanley şi Markman (2004 apud Kline et 

al., 2006) susŃin că situaŃiile conflictuale slab gestionate sunt un factor de risc pentru 

apariŃia dezamăgirii şi a divorŃului. Aceiaşi autori, consideră că, totuşi, legătura dintre 

conflictul marital şi rezultatele produse asupra relaŃiei de cuplu este complexă, 

bidirecŃională sau chiar de cauzalitate circulară: satisfacŃia/ insatisfacŃia duce la un 

anumit tip de management al conflictelor maritale şi, totodată, managementul conflictului 

este asociat cu nivelul calităŃii relaŃiei de cuplu  

 

CONCLUZII ŞI DISCUłII  

SecŃiunea finală a prezentei lucrări este structurată pe următoarele coordonate: 

stadiul actual al cunoaşterii temei abordate pe plan mondial şi naŃional, elementele de 

noutate teoretico-metodologică aduse prin studiul efectuat, aplicabilitatea rezultatelor, 

limitele investigaŃiilor realizate şi posibilele direcŃii pentru cercetările viitoare. 

Punctul forte al acestei investigaŃii calitative este dat abordarea inovatoare a 

temei influenŃei sociale, cu o metodologie aparte faŃă de alte studii, atenŃia fiind 
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concentrată pe analiza influenŃei sociale percepute de actorul social „receptor”. De 

asemenea, un aspect ce aduce „un plus de cunoaştere” în problematica studiată este 

reprezentat de identificarea învăŃămintelor desprinse de subiecŃii intervievaŃi din diferite 

situaŃii de învăŃare care le-a format sau schimbat atitudinea faŃă de conflictul marital 

(conŃinutul învăŃării sociale). 

Dintre aspectele „tari” ale cercetării cantitative de faŃă voi aminti doar 

demersurile inovatoare de măsurare a credinŃelor referitoare la conflictul marital, precum 

şi a influenŃei sociale asupra atitudinii faŃă de conflictul în cuplu. 

Dacă privim diacronic procesul de influenŃă socială a reŃelei asupra atitudinii faŃă 

de conflictul interpersonal (de-a lungul etapelor dezvoltării individuale), se poate afirma 

că această influenŃă subsumează atât transmiterea intergeneraŃională a credinŃelor faŃă de 

conflict şi a pattern-urilor comportamentale, cât şi restructurările atitudinale, ce rezultă în 

urma expunerii la noi modele de interacŃiune în situaŃii tensionate (ca observator al 

certurilor de cuplu ale celor din jur) şi a informaŃiilor noi obŃinute din discuŃii cu membrii 

reŃelei personale, din relatările celor din jur, din vizionarea unor emisiuni, filme, din 

lecturarea unor cărŃi, articole etc. În plus, reŃeau socială poate exercita şi o influenŃă 

nemijlocită asupra conflictelor maritale prin variatele interferenŃe în viaŃa de cuplu, cum 

ar fi: sfaturile, sugestiile, criticile, presiunile etc. 

Rezultatele obŃinute din această cercetare şi discutate anterior se pot constitui în 

argumente pentru a determina schimbări în mediul social românesc. Sociologia 

contemporană îşi propune să treacă dincolo de nivelul descriptiv-interpretativ al 

cercetărilor realizate şi, pe baza datelor empirice obŃinute, să vină cu propuneri de 

intervenŃii sociale. Pentru problematica studiată în lucrarea de faŃă, pot creiona două mari 

direcŃii de aplicabilitate a rezultatelor desprinse din investigaŃiile prezentate. Pe de-o 

parte, informaŃiile obŃinute pot fi utile în consilierea maritală, în proiectarea programelor 

individuale de terapie cognitiv-comportamentală, prin care se pot schimba atât pattern-

urile disfuncŃionale de raportare a individului la conflictele sale de cuplu, cât şi credinŃele 

de respingere, de negare manifestate faŃă de această dimensiune firească a vieŃii 

relaŃionale. În acest fel, schimbările vizează procesele intracuplu, în special pentru 

familiile/ cuplurile ce se confruntă cu probleme maritale severe. 
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Pe de altă parte, rezultatele cercetărilor de faŃă pot oferi soluŃii pentru elaborarea 

unor noi politici sociale, mai suportive pentru familiile româneşti. Un mariaj fericit, o 

relaŃie sănătoasă de cuplu reprezintă, pentru majoritatea oamenilor, o dorinŃă imperativă 

în vieŃile lor. Efectele pozitive produse de o relaŃie cu aceste caracteristici se resimt, aşa 

cum arată şi datele obŃinute, atât în sfera intrafamilială (la nivelul celor doi parteneri, al 

copiilor), cât şi în cea extrafamilială (la nivelul celor din reŃeaua socială a cuplului, al 

comunităŃii în care trăiesc). Cercetători şi factori de decizie din diverse state au subliniat 

faptul că mariajele fericite produc şi importante consecinŃe asupra sănătăŃii publice (în 

Markman şi Halford, 2005). În urma analizei datelor empirice din studiile realizate şi a 

modelelor de bune practici din alte Ńări, consider că şi în România se impune necesitatea 

de a construi şi implementa programe care să sprijine indivizii/ cuplurile în atingerea 

aspiraŃiei lor de a avea mariaje stabile şi pline de satisfacŃii, programe destinate, în 

special, cuplurilor cu risc ridicat de a se confrunta cu probleme maritale acute. 

Prin urmare, o dimensiune importantă a restructurării politicilor familiale din Ńara 

noastră este reprezentată de stimularea iniŃiativelor şi finanŃarea programelor de educaŃie 

pentru viaŃa de cuplu/ familie, destinate tuturor nivelurilor de şcolarizare şi nu numai. 

Acest tip de activităŃi cu caracter preventiv sunt puternic sprijinite în state precum 

Australia, Germania, S.U.A., Marea Britanie, Singapore etc. (în Markman şi Halford, 

2005). În cadrul acestor programe, cuplurilor le sunt dezvoltate abilităŃi relaŃionale şi 

principii ce duc la relaŃii maritale sănătoase, funcŃionale şi stabile. O serie de cercetări, la 

care fac referire autorii de mai sus, subliniază faptul că tinerele cupluri pot învăŃa aceste 

abilităŃi şi principii de viaŃă de familie, că aceste conŃinuturi pot fi asimilate într-o 

varietate de contexte (şi informale şi formale), pot fi transmise de o varietate de agenŃi de 

socializare secundară (consilieri, formatori, profesori, preoŃi, lideri de opinie etc.), iar 

cuplurile maritale ce şi-au dezvoltat asemenea abilităŃi sociale înregistrează o creştere a 

stabilităŃii şi satisfacŃiei relaŃiei şi un nivel mai scăzut al agresivităŃii.  

În plus, aceste demersuri sunt constructive şi eficiente şi pentru că educaŃia pentru 

viaŃa de familie este mai puŃin stigmatizată comparativ cu terapia/ consilierea maritală, 

iar disponibilitatea oamenilor de a participa la astfel de programe este mai ridicată. 

Formarea/ dezvoltarea abilităŃilor sociale şi transmiterea cunoştinŃelor referitoare 

la construirea şi menŃinerea unor relaŃii sociale armonioase poate fi începută din ciclul 
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primar şi menŃinută în atenŃie inclusiv la nivelul celor ce urmează programe de studii 

superioare. În sistemul românesc de învăŃământ este necesară o pondere mai ridicată şi 

constantă a activităŃilor formative destinate dezvoltării umane şi nu doar profesionale. 

Schimbarea pattern-uri disfuncŃionale de relaŃionare (posibil preluate din familia de 

origine) nu poate fi lăsată doar în seama învăŃării spontane a persoanelor dornice să 

evolueze, preocupate să nu repete greşelile părinŃilor. Aceste modificări atitudinale pot, şi 

este recomandat, să se producă şi în urma unei forme organizate de intervenŃie. 

De asemenea, pot fi proiectate programe destinate dezvoltării abilităŃilor 

relaŃionale ale partenerilor de cuplu. Cele mai eficiente rezultate ale acestui tip de demers 

sunt înregistrate (conform studiilor citate de Markman şi Halford, 2005) în cazul 

cuplurilor aflate la începutul vieŃii lor relaŃionale, când nivelul satisfacŃiei este ridicat. 

Aceste activităŃi educative destinate partenerilor, pe de-o parte, reduc riscul apariŃiei 

problemelor în cuplu, iar pe de altă parte îmbunătăŃesc accesul viitor la servicii 

specializate, în cazul apariŃiei unui anumit tip de problemă maritală („cursanŃii” primesc 

liste cu posibile probleme de cuplu şi resursele instituŃionale/ organizaŃionale disponibile 

pentru fiecare tip de problemă). 

EducaŃia pentru viaŃa de familie poate fi considerată o direcŃie de dezvoltare a 

unui nou curriculum, care are la bază cercetări ştiinŃifice ce ies din spaŃiul laboratoarelor 

şi al mediului academic şi pătrund în spaŃiul comunităŃii, al vieŃii cotidiene. 

Dintre limitele prezentei cercetări calitative efectuate asupra influenŃei sociale, a 

construirii sociale a atitudinilor faŃă de conflict, pot fi amintite următoarele: 

- rezultatele investigaŃiei nu pot fi generalizate la o populaŃie mare, ele având semnificaŃie 

doar pentru subiecŃii intervievaŃi; 

- studiul retrospectiv asupra influenŃei sociale poate genera bias-uri datorită lipsei 

acurateŃei în reamintirea unor secvenŃe, a unor detalii solicitate de cercetător 

(rememorarea este selectivă); 

- fiind discutat un subiect „sensibil” (cel al conflictului marital), există permanent riscul 

de a obŃine răspunsuri impregnate de dezirabilitate socială; 

- subiecŃii investigaŃi alocă semnificaŃii diferite termenilor de conflict, influenŃă socială, 

ceea ce face dificilă compararea rezultatelor din diferite studii. 
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În ceea ce priveşte limitele studiului cantitativ, realizat şi prezentat în această 

lucrare, un punct slab constă în faptul că eşantionul este mic şi nereprezentativ pentru a 

permite generalizări consistente, motivele fiind legate de raritatea resurselor financiare, 

umane şi de timp. De asemenea, scalele construite vor trebui retestate şi restructurate 

pentru a deveni instrumente de încredere pentru alte demersuri de investigare. Cu ocazia 

unor cercetări viitoare, sper ca aceste neajunsuri să fie depăşite. 

Cercetările viitoare asupra problematicii expuse în această lucrare ar putea fi 

extinse şi diversificate prin investigarea şi a altor categorii de factori care determină 

atitudinea faŃă de conflictul în cuplu, cum ar fi: caracteristicile de personalitate ale 

partenerilor de cuplu (de exemplu, dacă există o legătură între tipul de temperament şi 

modul de raportare la situaŃiile conflictuale din cuplu), caracteristicile situaŃionale ale 

episoadelor de ceartă etc. Apoi, de ce nu, s-ar putea urmări studierea comparativă a 

atitudinii faŃă de conflictul marital la românii stabiliŃi în afara Ńării şi la cei România. 

Consider că ar putea exista diferenŃe semnificative şi relevante între aceste două 

subpopulaŃii, datorită contextelor socio-culturale diferite. De asemenea, ar fi interesant de 

studiat şi legătura dintre tipurile de interacŃini pe care le-am avut în copilărie cu fraŃii/ 

surorile şi strategiile noastre tipice de raportare la situaŃiile conflictuale din cuplu. În plus, 

acest studiu poate fi extins şi prin analiza aprofundată a procesului de formare a atitudinii 

faŃă de conflict prin învăŃarea directă, produsă în urma propriilor situaŃii conflictuale cu 

diverse persoane (din certurile cu părinŃii, cu fraŃii, cu prietenii, cu colegii de serviciu, cu 

şefii, cu vecinii etc.), experienŃe directe care presupun că îşi pun amprenta şi asupra 

specificului abordării certurilor din cuplul marital. 

Studierea subiectului de faŃă s-ar putea extinde şi din punctul de vedere al 

metodologiei aplicate. Spre exemplu ar putea fi folosite noi strategii de culegere a 

datelor, prin realizarea de interviuri cu toŃi membrii apropiaŃi ai reŃelei conjugale, prin 

metoda observaŃiei participative. De asemenea, cercetări viitoare ar putea fi proiectate şi 

derulate sub forma unor studii longitudinale, care să surprindă dinamica strategiilor de 

abordare a conflictului marital de-a lungul diferitelor etape ale vieŃii de familie, precum şi 

dinamica surselor de influenŃă socială asupra partenerilor conjugali. 

În concluzie, consider că mi-am atins scopul şi obiectivele propuse în cadrul 

acestei cercetări asupra rolului reŃelei sociale în formarea şi schimbarea atitudinii faŃă de 
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conflictul marital, identificând atât sursele sociale şi mecanismele de influenŃă, cât şi 

conŃinutul procesului de învăŃare socială şi efectele produse de diferite atitudini şi 

strategii de abordare a situaŃiilor tensionate din cuplul conjugal asupra relaŃiei maritale. 

Prezenta lucrare confirmă faptul că situaŃiile conflictuale din cuplu au un rol 

disfuncŃional, dar, totodată, pot fi privite şi ca o resursă valoroasă pentru familie şi 

societate. Ceea ce conturează diferenŃele în ceea ce priveşte tipul de consecinŃe produse 

de conflictul marital este modul în care oamenii se comportă în astfel de situaŃii. Iar stilul 

de raportare la episoadele conflictuale este învăŃat pe parcursul procesului nostru de 

socializare şi prin experienŃa interacŃională directă. Cuplurile maritale nu funcŃionază 

izolate sub o cupolă de sticlă, ci îşi desfăsoară viaŃa într-o anumită reŃea socială, cu 

anumite caracteristici structurale şi interacŃionale, care îşi pun amprenta asupra relaŃiei 

conjugale, inclusiv asupra felului în care cei doi se raportează la propriile situaŃii 

tensionate din cuplu. Astfel, modelele comportamentale disfuncŃionale pot fi înlocuite de 

strategii constructive de abordare a conflictelor interpersonale şi a celor conjugale, în 

particular. 
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