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DISTANŢA SOCIALĂ FAŢĂ DE PERSOANELE DE 
ALTE RASE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR ROMÂNI

Viorel ROBU
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Summary
The racism is conceived as an ideological orientation having cultural, social, political, 

legal and economic implications. In some extent, the racism is opposed to the principles of 
interculturalism and multiculturalism. In Romania, the racial attitude is central to public ques-
tioning. The public opinion is divided: some voices believe that Romanians tend to express a 
racial and xenophobic attitude, while others shows that Romanians seem to be more tolerant. 
The present paper addresses the issue of racism, as well as racial attitude. The psychologi-
cal coordinates of the racial attitude among Romanian university students are explored. The 
students represent a populational category which is very exposed to the interracial, intereth-
nic, and intercultural contexts. Racial attitude was operationalized by social distance toward 
people of other races. The fi ndings suggests the Romanian students are open to people of other 
races, tending to express a low social distance. However, the phenomenon seems to be more 
complex than appears at fi rst glance.

Introducere
Numeroase defi niţii ale termenului 

rasism se bazează pe conceptul central de 
rasă care comportă o dimensiune socială 
şi nu una biologică, deoarece caracteris-
ticile prin care sunt identifi cate rasele nu 
sunt, de regulă, relevante din punct de ve-
dere biologic. Defi nirea rasismului poate 
părea difi cilă, acest demers fi ind legat de 
dezbaterile politice şi morale. Nu se poate 
stabili o defi niţie a rasismului în funcţie 
de un anumit discurs, iar în absenţa orică-
rei defi niţii conceptul îşi pierde orice sens 
(Miles şi Brown, 2003, p. 112).

În esenţă, rasismul este credinţa con-
ştientă sau inconştientă în superioritatea 
unei rase faţă de alta şi în dreptul acelei 
rase de a domina. Rasiştii cred că trăsă-
turile fi zice, care sunt moştenite biologic, 

determină personalitatea, intelectul şi cul-
tura. Rasismul presupune convingerea că, 
,,de la natură”, anumite rase sunt superi-
oare sau inferioare altora (Voinea şi Bul-
zan, 2003, p. 70)

Rasiştii îi consideră inferiori pe cei 
având caracteristici fi zice diferite, cum ar 
fi  culoarea pielii şi a ochilor, textura pă-
rului, forma feţei etc. De fapt, nu există 
diferenţe clare şi semnifi cative care să 
susţină această poziţie. Cercetările recen-
te arată că rasa este o entitate imaginată 
de anumite grupuri minoritare. În urma 
unei analize minuţioase, s-a conchis că 
85.4 % din variaţia genomului uman se 
regăseşte în rândul indivizilor aparţinând 
aceloraşi rase şi numai 6.3 % la nivelul 
raselor umane, luate în sens tradiţional (R. 
Lewontin, 1972; citat de Horvát, 2001, p. 
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10). Ca atare, biologia modernă nu confi r-
mă viziunea unei umanităţi net divizate în 
categorii rasiale distincte.

Cuvântul rasism este folosit pentru a 
descrie un comportament abuziv sau agre-
siv, îndreptat împotriva membrilor unei 
aşa-numite rase inferioare. Istoria ne do-
vedeşte că, de-a lungul timpului, rasismul 
a îmbrăcat diverse forme. Cea mai nouă 
formă de rasism întâlnită este diferenţierea 
etnică şi culturală (având o faţă socială şi 
politică subtilă), care susţine neamestecul 
raselor şi al culturilor, în vederea păstrării 
originalităţii fi ecăreia (Encyclopedia of 
Race and Racism, 2008, p. 467). Rasismul 
nu este numai o construcţie teoretică, ci şi 
un câmp disciplinar, lichidând identitatea 
culturală a altora, tratând fobia de melanj 
şi exaltând dispreţul pentru altul care este 
întotdeauna inferior (A. Palicar; citat de 
Neculau şi Ferréol, 1996, p. 11).

Conform literaturii de specialitate, 
rasismul se manifestă la mai multe ni-
veluri, între care există interdependenţe: 
individual, instituţional şi cultural (Yang, 
2000, p. 146). Astfel, la nivel individual, 
se vorbeşte de rasism refl ectat în atitudi-
nile, valorile şi credinţele personale ale 
unui individ despre superioritatea propriei 
rase. La nivel instituţional, vorbim despre 
practici şi legi care cauzează sistematic 
inegalităţi rasiale în societate, organizaţii 
sau instituţii. La nivel cultural, trebuie să 
luăm în calcul tradiţiile, obiceiurile, va-
lorile şi normele de comportament social 
care promovează propria cultură, ca nor-
mă şi standard în societate.

Într-o accepţiune foarte generală, ter-
menul discriminare desemnează tratarea 
inegală a indivizilor sau a grupurilor în 
raport cu unele trăsături specifi ce, cum ar 
fi  apartenenţa etnică sau cea religioasă. În 

mod normal, termenul este folosit pentru a 
descrie acţiunea unei majorităţi dominan-
te în raport cu o minoritate, care cauzează 
un prejudiciu unei persoane sau unui grup 
de persoane. Când puterea este asociată 
cu discriminarea rasială, se manifestă ra-
sismul. Discriminarea rasială este expresia 
credinţelor şi a atitudinilor care îşi au rădă-
cina în rasism şi include violarea drepturi-
lor civile sau marginalizarea unei persoane 
sau a unui grup de persoane pentru simplul 
fapt că aparţine (aparţin) unei anumite rase. 
Discriminarea rasială poate fi  intenţionată 
sau neintenţionată, conştientă sau inconşti-
entă (Jackson, 2006, p. 407).

Este foarte important să facem dife-
renţa între rasismul modern şi rasismul 
tradiţional. În mod tradiţional, rasismul a 
fost direct şi ,,dureros” (evreii, negrii, ara-
bii sau est-europenii etc. erau consideraţi 
leneşi, violenţi, mincinoşi etc.) în timp 
ce noul rasism este mai ascuns şi ,,drept” 
(Rex, 1998, p. 604). Cercetările au pus în 
antiteză rasismul de modă veche, care se 
manifestă în mod deschis, cu forma mo-
dernă a rasismului, mai subtilă. Rasiştii 
moderni sunt persoane ambivalente care, 
datorită infl uenţei societăţii (de exemplu: 
cultura americană), tind să reacţioneze 
negativ faţă de anumite minorităţi etnice 
sau rasiale, dar, în acelaşi timp, posedă 
valoarea sau ideea de egalitate, care este 
promovată de societatea dominantă. Dato-
rită acestei particularităţi, rasismul modern 
nu mai poate fi  măsurat folosind metodele 
clasice (de exemplu: scalele sau chestiona-
rele), deoarece rasiştii moderni nu doresc 
să pară, în mod deschis, că sunt rasişti.

Scopul studiului
Fiind un concept clasic în sociologie, 

distanţa socială desemnează ,,gradul de 
înţelegere şi afecţiune pe care persoanele 
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îl simt unele faţă de celelalte.” (E. Bogar-
dus, 1925; citat de Chelcea, 2004, p. 359). 
Într-o accepţiune foarte generală, distanţa 
socială se referă la un interval cu o mări-
me variabilă care separă, în spaţiul social, 
poziţiile a două sau mai multe persoane 
aparţinând unor clase sociale, confesiuni 
religioase, caste profesionale, etnii, cul-
turi sau rase diferite (Besnard, 1996, p. 
91). Ţinând cont de semnifi caţiile pe care 
le are, distanţa socială (ridicată) poate fi  
considerată un indicator al atitudinii ra-
siste pe care o manifestă anumite grupuri 
majoritare faţă de alte grupuri minoritare. 

Prin studiul de faţă, ne-am propus 
identifi carea relaţiilor dintre indicatorii 
distanţei sociale faţă de persoanele de 
alte rase, pe de o parte, iar pe de alta, 
compararea variabilelor referitoare la 
religie şi frecvenţa participării la activi-
tăţile cultului religios, contactul anterior 
cu persoane de alte rase, respectiv atitu-
dinea faţă de diversitatea rasială în rân-
dul studenţilor de etnie română. 

Prin ancheta de teren pe care am re-
alizat-o în rândul studenţilor, am urmărit 
să răspundem la următoarele întrebări:          
1) Studenţii de etnie română (care, în 
ceea ce priveşte background-ul rasial, 
sunt caucazieni) prezintă o ,,distanţă so-
cială” ridicată faţă de persoanele de alte 
rase (de exemplu: negri nativi, afro-ame-
ricani, asiatici, hispanici, mixturi etc.) 
sau, dimpotrivă, una scăzută ? 2) Genul, 
vârsta, facultatea, anul de studiu, religia 
şi frecvenţa participării la activităţile spe-
cifi ce cultului religios, respectiv existenţa 
unor contacte anterioare cu persoane de 
alte rase şi frecvenţa acestora, au vreun 
efect semnifi cativ asupra distanţei sociale 
a studenţilor români faţă de persoanele de 
alte rase ? 3) Există o relaţie de asociere 

semnifi cativă între distanţa socială faţă de 
persoanele de alte rase, respectiv atitudi-
nea faţă de diversitatea rasială în rândul 
studenţilor români ?

Participanţi şi procedură
Iniţial, 165 de studenţi la diferite fa-

cultăţi au completat, în cadrul orelor obiş-
nuite de seminar sau de curs, trei chestio-
nare reunite într-un set: un chestionar cu 
itemi socio-demografi ci şi doi itemi re-
feritori la contactele sociale cu persoane 
de alte rase, o versiune a Scalei Bogardus 
adaptată pentru măsurarea distanţei soci-
ale faţă de persoanele de alte rase, respec-
tiv Scala pentru măsurarea atitudinii faţă 
de diversitatea rasială. Toţi studenţii erau 
de etnie română.

Dintre cei 165 de studenţi, zece au 
fost eliminaţi, deoarece: 1) şase studenţi 
au avut la Scala pentru măsurarea dis-
tanţei sociale faţă de persoanele de alte 
rase protocoale cu răspunsuri invalide; 2) 
patru studenţi aveau vârste egale cu sau 
mai mari decât 30 de ani (în selecţia par-
ticipanţilor, s-a urmărit ca studenţii să fi e 
cât mai omogeni din punctul de vedere al 
vârstei). 

Repartiţia în funcţie de variabila gen a 
celor 155 de studenţi, ale căror protocoale 
cu răspunsuri au fost introduse în baza de 
date fi nală, a fost: 20 % - gen masculin şi 
80 % - gen feminin. Vârstele participanţi-
lor au fost cuprinse între 18 şi 26 de ani (m 
= 21.02 ani; s = 1.63 ani). Au predominat 
participanţii de religie ortodoxă (91.4 % 
dintre respondenţii care au indicat religia). 
Restul erau: catolici (3.3 %), penticos-
tali (4 %) sau creştini după Evanghelie 
(1.3 %).

În momentul realizării studiului, 
aproape 57 % dintre respondenţi avuse-
seră contacte anterioare cu persoane de 
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alte rase (de exemplu: negri nativi, afro-
americani, hispanici, asiatici etc.). Din-
tre aceştia, aproximativ 31 % intraseră 
foarte rar în contacte cu persoane de alte 
rase, 34 % - rar, aproximativ 30 % - des-
tul de des, iar restul des.

Scalele utilizate pentru colectarea 
datelor

A. Scala pentru măsurarea distanţei 
sociale, elaborată de Emory S. Bogardus, 
reprezintă cel mai vechi şi mai utilizat 
instrument pentru măsurarea atitudinii et-
nice. Publicată pentru prima dată în anul 
1925, în Journal of Applied Sociology, 
această scală a fost revizuită în 1933 şi re-
publicată în Sociology and Social Resear-
ch (cf. Chelcea, 1994). Bilanţul prezentat 
de Bogardus, după 40 de ani de cercetări, 
este impresionant. În România, adapta-
rea şi publicarea scalei pentru măsurarea 
distanţei sociale a fost făcută de profeso-
rul bucureştean Septimiu Chelcea (1994, 
2004). Plecând de la conţinutul variantei 
din 1933, autorul a modifi cat unele enun-
ţuri din scala originală, pentru a căpăta 
sens în contextul socio-cultural românesc.

Itemii adaptaţi de noi au fost formu-
laţi pornindu-se de la varianta stabilită 
de Chelcea (1994, 2004). Spre deose-
bire de varianta adaptată de S. Chelcea, 
am schimbat forma în care respondenţii 
puteau oferi răspunsurile la itemii scalei, 
diferenţiind pe coloane variantele DA/
NU. Itemii au fost prezentaţi în ordinea 
descrescătoare a intensităţii atitudinii faţă 
de persoanele de alte rase, şi anume: de 
la cea mai favorabilă atitudine (itemul 1: 
,,Aţi accepta să vă căsătoriţi cu o persoa-
nă de altă rasă decât cea a dvs. ?”) până 
la cea mai nefavorabilă atitudine (itemul 
7: ,,Aţi accepta ca o persoană de altă 
rasă decât cea a dvs. să fi e expulzată din 

România pe motive rasiale ?”). În conţi-
nutul itemului 7, a fost adăugată, în mod 
intenţionat, expresia ,,pe motive rasiale”, 
pentru a spori validitatea itemului şi a nu 
crea confuzii respondenţilor. Întrucât nu 
ne-a interesat atitudinea expresă a studen-
ţilor faţă de persoanele de o anumită rasă 
(de exemplu: negri nativi, afro-americani, 
asiatici, hispanici, mixturi etc.), am re-
nunţat la categoriile de persoane diferen-
ţiate după rasă.

Răspunsurile favorabile la toţi primii 
şase itemi ai scalei, respectiv respingerea 
ultimului item validează protocolul unui 
respondent, despre care vom spune că ma-
nifestă o atitudine foarte favorabilă faţă de 
persoanele de alte rase (distanţa socială 
este absentă). Un răspuns favorabil la ite-
mul 7, însoţit de răspunsuri favorabile la 
toţi ceilalţi itemi, invalidează protocolul 
cu răspunsuri al unui respondent, întrucât 
răspunsul la ultimul item intră în con-
tradicţie cu acceptarea tuturor celorlalţi 
itemi. Răspunsul favorabil la itemul 7, 
în condiţiile în care, la toţi ceilalţi itemi, 
răspunsurile sunt tot favorabile, trebuie 
să-l determine pe cercetător să se chestio-
neze cu privire la atenţia, seriozitatea sau 
sinceritatea de care un respondent a dat 
dovadă, în etapa de completare a scalei. 
În fi ne, dacă itemii 1-6 ar fi  respinşi, iar 
itemul 7 ar fi  acceptat, protocolul cu răs-
punsuri trebuie considerat ca fi ind valid 
(respondentul manifestă, la extremă, o 
atitudine nefavorabilă faţă de persoanele 
de alte rase).

În cadrul prezentului studiu, răspun-
surile pe care le-a oferit un participant la 
Scala pentru măsurarea distanţei socia-
le faţă de persoanele de alte rase au fost 
sintetizate în trei indicatori (semnifi ca-
ţia acestor indicatori este prezentată, pe 
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larg, în volumele publicate de S. Chelcea 
– 1994, 2004): 1) IDS – indicele distan-
ţei sociale (engl. social contact distance/
SCD) care reprezintă numărul posibilită-
ţilor de contact social respinse de un res-
pondent; în total, sunt şase posibilităţi de 
contact efectiv – de la situaţia unei per-
soane de altă rasă de a fi  doar vizitator în 
ţara noastră până la căsătoria cu aceasta; 
cu alte cuvinte, este vorba despre numărul 
de răspunsuri nefavorabile (NU) pe care 
un participant le-a dat la primii şase itemi 
ai scalei; valoarea indicelui distanţei soci-
ale poate fi  cuprinsă între 0 (toate posibili-
tăţile de contact efectiv sunt acceptate/ati-
tudine foarte favorabilă faţă de persoane-
le de alte rase) şi 6 (toate posibilităţile de 
contact sunt respinse/atitudine foarte ne-
favorabilă sau negativă faţă de persoanele 
de alte rase); 2) ICS – indicele contactelor 
sociale (engl. social contact range/SCR) 
dat de numărul posibilităţilor de contact 
social acceptate de către un participant 
sau, mai simplu spus, numărul de răspun-
suri favorabile (DA) la itemii 1-6; valoa-
rea acestui indice poate fi  cuprinsă între 0 
(toate posibilităţile de contact efectiv sunt 
respinse/atitudine foarte nefavorabilă faţă 
de persoanele de alte rase) şi 6 (toate posi-
bilităţile de contact efectiv sunt acceptate/
atitudine foarte favorabilă faţă de persoa-
nele de alte rase); se înţelege că valoarea 
indicelui ICS este complementară valorii 
indicelui IDS (pentru un lot de subiecţi, 
corelaţia dintre cele două valori trebuie să 
fi e perfect negativă); cu alte cuvinte, în-
totdeauna IDS + ICS = 6; 3) ICCS – indi-
cele calitativ al contactelor sociale (engl. 
social contact quality/SCQ) – care rezultă 
prin însumarea ponderilor acordate fi ecă-
rui răspuns favorabil pe care un respon-
dent le oferă la primii şase itemi ai scalei; 

se înţelege că, la itemul 7, un respondent 
trebuie să răspundă nefavorabil, pentru ca 
protocolul să fi e valid; ponderile pe care 
le-am acordat fi ecărui răspuns favorabil 
la itemii 1-6 au fost: Aţi accepta să vă 
căsătoriţi cu o persoană de altă rasă de-
cât cea a dvs. ? (7 puncte), Aţi accepta să 
aveţi un(o) prieten(ă) apropiat(ă) de altă 
rasă decât cea a dvs. ? (6 puncte), Aţi ac-
cepta să aveţi un(o) vecin(ă) de altă rasă 
decât cea a dvs. ? (5 puncte), Aţi accep-
ta să aveţi la serviciu (facultate) un (o) 
coleg(ă) de altă rasă decât cea a dvs. ? (4 
puncte), Aţi accepta ca o persoană de altă 
rasă decât cea a dvs. să primească cetă-
ţenia română ? (3 puncte), respectiv Aţi 
accepta ca o persoană de altă rasă decât 
cea a dvs. să viziteze România ? (2 punc-
te); când un student a răspuns favorabil la 
itemul 7 – Aţi accepta ca o persoană de 
altă rasă decât cea a dvs. să fi e expulza-
tă din România pe motive rasiale ?, iar 
la restul de şase itemi, a răspuns nefavo-
rabil, ponderea acordată, pentru calculul 
indicelui calitativ al contactelor sociale, a 
fost egală cu 0 puncte (nu am întâlnit nici 
o astfel de situaţie); teoretic, ICCS poate 
să varieze între 0 şi 27.

Am urmărit ca versiunea adaptată 
scopurilor studiului nostru să respecte 
principalele exigenţe ale unei scale ierar-
hice, construită după tehnica propusă de 
Louis L. Guttman. Asigurarea validităţii 
interne, pentru o scală de tip Guttman, pre-
supune verifi carea satisfacerii mai multor 
criterii legate de valoarea coefi cientului 
de reproductibilitate (CR) pe ansamblul 
itemilor scalei, ca şi pentru fi ecare item în 
parte. Valoarea acestui coefi cient depinde 
de ponderea erorilor pe ansamblul scalei, 
ca şi pentru fi ecare item în parte (Chelcea, 
2004). Coefi cientul de reproductibilitate 
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este un indicator care exprimă, de fapt, 
măsura în care pattern-urile răspunsurilor 
date de subiecţii dintr-un lot la itemii unei 
scale de tip ierarhic sau cumulativ co-
respund pattern-ului ideal de răspunsuri 
(fără nici o eroare). Pentru un subiect, CR 
arată măsura în care răspunsurile acestuia 
sunt scalabile – adică sunt conforme cu 
modelul teoretic de răspunsuri preconizat 
de Guttman. Pentru o scală, în ansamblul 
ei, coefi cientul de reproductibilitate se 
calculează după formula:

  , 

unde: E este numărul total de erori pen-
tru scală (răspunsuri care nu corespund 
matricii ideale), N este numărul total de 
subiecţi care au răspuns la scală, iar k este 
numărul de itemi ai scalei. Pentru un su-
biect, formula de calcul este aceeaşi, doar 
că N = 1. Pentru un item, coefi cientul de 
reproductibilitate se poate obţine cu ace-
eaşi formulă, înlocuind pe k cu 1.

În cazul scalelor perfect ierarhice 
(situaţie foarte rară), valoarea lui CR este 
egală cu 1 (aceasta fi ind limita superioară 
a intervalului de variaţie pentru CR). Este 
situaţia în care nu avem nici o eroare, pe 
ansamblul răspunsurilor date de subiecţii 
dintr-un lot la itemii scalei. Cum, în prac-
tică, o astfel de situaţie este cvasiinexis-
tentă, Guttman a stabilit valorile ipotetice 
CR = 0.85–0.90 ca fi ind limite critice, în 
funcţie de care putem stabili dacă un an-
samblu de itemi formează sau nu o scală 
ierarhică sau cumulativă (cf. Chelcea, 
2004). Aceasta înseamnă că numărul total 
de erori pe care subiecţii dintr-un lot le pot 
obţine la un ansamblu de itemi despre care 
presupunem că alcătuiesc o scală ierarhică 

nu trebuie să depăşească 10-15 % din nu-
mărul total de răspunsuri la itemi (egal cu 
produsul dintre numărul de subiecţi cărora 
li s-a administrat scala şi numărul de itemi 
ai scalei). Atunci când numărul total de 
erori, pentru ansamblul itemilor unei sca-
le, este egal cu numărul total de răspunsuri 
posibile la scală, valoarea coefi cientului de 
reproductibilitate este egală cu 0 (în acest 
caz, scala nu are nimic de-a face cu mode-
lul de tip Guttman).

Pentru calcularea valorii coefi cientu-
lui de reproductibilitate (CR) al scalei pe 
care am administrat-o studenţilor, am de-
terminat mai întâi numărul total de erori, 
pornind de la răspunsurile furnizate de cei 
155 de studenţi. Astfel, toate răspunsurile 
favorabile la unul sau altul dintre itemii 
1-4, în condiţia în care la itemul 7 răspun-
sul era NU (deci, protocolul era valid), la 
itemul 6 – DA, iar la itemul 5 – NU, au 
fost considerate erori. Tot aşa, toate răs-
punsurile de DA la unul sau la altul dintre 
itemii 1-3, în condiţia în care la itemul 7 
răspunsul era NU, la itemii 6 şi 5 – DA, 
iar la itemul 4 – Nu, au fost considerate 
erori. La fel, răspunsurile de DA la unul 
sau la ambii dintre itemii 1 şi 2, în condi-
ţia în care, la itemul 7, răspunsul era NU, 
la itemii 6, 5 şi 4 – DA, iar la itemul 3 
– NU, au fost considerate erori. În fi ne, 
răspunsul de DA la itemul 1, în condiţia 
în care, la itemul 7, răspunsul era NU, la 
itemii 6, 5, 4 şi 3 – DA, iar la itemul 2 – 
NU, a fost considerat eroare.

În total, dintre cele 155 (studenţi) 
× 6 (itemi) = 930 de răspunsuri, 12 (sau 
1.2 %) au fost erori (abateri de la pattern-
ul ideal al unei scale de tip Guttman). Va-
loarea coefi cientului de reproductibilitate 
a fost egală cu 0.98. Pentru cei şase itemi 
care au fost luaţi în calcul, în operaţia de 

��
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×
=
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determinare a erorilor, valorile coefi cien-
tului de reproductibilitate au fost: itemul 
1 – 0.97, itemul 2 – 0.98, itemul 3 – 0.98, 
itemul 4 – 0.98, itemul 5 – 1.00 şi itemul 
6 – 1.00 Aceste valori au fost interpretate 
ca indicând o validitate internă (scalabili-
tate) foarte bună a Scalei pentru măsura-
rea distanţei sociale faţă de persoanele de 
alte rase, pe care studenţii au completat-o 
în cadrul studiului pe care l-am realizat. 

B. Cel de-al doilea instrument pe care 
l-au completat studenţii a fost reprezentat 
de o scală destinată măsurării sentimen-
tului identităţii etnice în rândul adoles-
cenţilor. Este vorba despre Ethnic Identi-
ty – Teen Confl ict Survey propusă de K. 
Bosworth şi D. Espelage – doi cercetători 
de la Centrul pentru studiul problemelor 
adolescenţilor, Universitatea din Indiana 
(SUA). Scala a fost utilizată, pentru pri-
ma dată, în cadrul unui studiu efectuat pe 
elevi americani din şcolile elementare (cf. 
Dahlberg, Toal, Swahn şi Behrens, 2005). 
Conform autorilor, scala este destinată 
măsurării mândriei pe care o persoană o 
resimte în legătură cu faptul de a aparţi-
ne propriului grup etnic, ca şi respectului 
faţă de diversitatea etnică, caracteristică 
societăţilor de pe mapamond. Prin exten-
sie, putem vorbi şi despre atitudinea faţă 
de diversitatea rasială. 

Scala conţine patru itemi, la care stu-
denţii au răspuns alegând una dintre ur-
mătoarele cinci variante: A – niciodată, 
B – foarte rar, C – uneori, D – deseori 
şi E – mereu. Conţinutul itemilor a fost 
adaptat, pentru a fi  uşor de înţeles de către 
respondenţi şi pentru a se evita confuzii-
le conceptuale, în etapa de interpretare a 
rezultatelor. În traducerea scalei în limba 
română şi adaptarea pentru scopul stu-

diului nostru, am renunţat la termenii în 
limba engleză cultural, culture, religion, 
fi ind conservaţi numai termenii race/ra-
cial, pentru a creşte validitatea aparentă 
şi cea de conţinut a itemilor. Prin urmare, 
în cadrul studiului pe care l-am realizat, 
scala a fost adaptată pentru a evalua ati-
tudinea pe care studenţii o au faţă de per-
soanele de alte rase, fi ind denumită Scala 
pentru măsurarea atitudinii faţă de diver-
sitatea rasială.

Pentru fi ecare item în parte, scorul 
poate fi  1, 2, 3, 4 sau 5, în funcţie de va-
rianta de răspuns aleasă de un subiect. 
Scorul total al unui respondent se obţi-
ne prin însumarea scorurilor la cei patru 
itemi. Acesta poate fi  curprins între 4 şi 
20. Un scor ridicat este interpretat ca indi-
când o atitudine pozitivă (favorabilă) sau 
de deschidere a respondentului faţă de di-
versitatea rasială şi faţă de persoanele de 
alte rase. Pentru lotul reprezentat de cei 
155 de studenţi, ale căror protocoale cu 
răspunsuri au fost reţinute în baza de date 
fi nală, valoarea coefi cientului de consis-
tenţă internă α-Cronbach a fost egală cu 
0.54, indicând o fi delitate satisfăcătoare 
(trebuie să se aibă în vedere numărul foar-
te mic de itemi).

Rezultate şi comentarii
În lotul reprezentat de cei 155 de stu-

denţi, valorile indicelui distanţei sociale 
au fost cuprinse între 0 şi 4. Şaizeci şi 
nouă la sută dintre acestea au fost egale 
cu zero, iar altele 26.5 % au fost egale cu 
1. Doar 7 dintre ele (sau 4.5 % din totalul 
participanţilor) au fost egale cu 2, 3 sau 
4 (valori care exprimă o distanţă socială 
moderată sau ridicată faţă de persoanele 
de alte rase). Tendinţa la care ne-am refe-
rit s-a exprimat şi în valoarea foarte scă-
zută a mediei indicelui distanţei sociale 
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faţă de persoanele de alte rase, obţinută 
în lotul de studenţi care au participat la 
studiu (m = 0.39; s = 0.71).

Datele referitoare la indicele contac-
telor sociale cu persoane de alte rase tre-
buie analizate corelativ cu datele care se 
referă la indicele distanţei sociale. Astfel, 
media valorilor indicelui contactelor so-
ciale cu persoane de alte rase (ICS), în-
registrată în lotul studenţilor români care 
au participat la studiu, a fost egală cu 5.60 
(s = 0.71) – o valoare ridicată, în raport 
cu valoarea maximă posibilă a acestui in-
dice (= 6). Rezultatul este absolut fi resc, 
dacă avem în vedere complementaritatea 
indicilor referitori la distanţa socială şi la 
contactele sociale (care au semnifi caţii 
exact opuse). Cu cât valoarea indicelui 
contactelor sociale este mai ridicată, cu 
atât atitudinea unui student (deschiderea 
spre contacte sociale) faţă de persoanele 
de alte rase este mai accentuată. 

De asemenea, întrucât indicele cali-
tativ al contactelor sociale faţă de persoa-
nele de alte rase (ICCS) este strâns legat 
de indicele contactelor sociale (numărul 
posibilităţilor de contact social cu per-
soane de alte rase acceptate de către un 
student), este normal ca tendinţa distri-
buţiei valorilor indicelui calitativ al con-
tactelor sociale să fi e aceeaşi cu tendinţa 
distribuţiei valorilor indicelui contactelor 
sociale. Astfel, în lotul de studenţi români 
care au participat la studiu, media valori-
lor indicelui calitativ al contactelor soci-
ale cu persoane de alte rase a fost egală 
cu 24.45 (s = 4.39). Valorile indicelui au 
fost cuprinse între 9 şi 20, cu o prepon-
derenţă a valorilor egale cu 27 (69 % din 
totalul valorilor), corespunzătoare numă-
rului maxim (= 6) de posibilităţi de con-
tact social cu persoane de alte rase. Gru-

pul acestor valori a fost urmat de grupul 
valorilor egale cu 20 (24.5 % din totalul 
valorilor), corespunzătoare acceptării de 
către studenţi a patru dintre cele şase po-
sibilităţi de contact social cu persoane de 
alte rase.

Pentru atitudinea faţă de diversitatea 
rasială în rândul studenţilor care au parti-
cipat la studiu, am obţinut o distribuţie a 
scorurilor pronunţat asimetrică spre stân-
ga (tendinţa studenţilor de a obţine scoruri 
ridicate). Peste 47 % dintre studenţi au 
obţinut la Scala pentru măsurarea atitu-
dinii faţă de diversitatea rasială scorurile 
ridicate 18, 19 sau 20. Rezultatele la care 
ne-am referit s-au refl ectat şi în media sco-
rurilor obţinute de către studenţi: 17.04            
(s = 2.40). Aşadar, studenţii români care au 
participat la studiu au manifestat tendinţa 
de a exprima o atitudine pozitivă (de des-
chidere) faţă de diversitatea rasială.

Tabelul 1 prezintă comparaţiile me-
diilor indicatorilor distanţei sociale faţă 
de persoanele de alte rase, respectiv ale 
mediilor scorurilor la atitudinea faţă de 
diversitatea rasială, în funcţie de religia 
studenţilor şi de frecvenţa participării la 
activităţile cultului religios. În rândul stu-
denţilor români care au participat la studiul 
nostru, atât variabila religie, cât şi variabila 
frecvenţa participării la activităţile religi-
oase au avut un efect nesemnifi cativ din 
punct de vedere statistic asupra nivelului 
distanţei sociale faţă de persoanele de alte 
rase. În cazul religiei, studenţii ortodocşi 
au obţinut o medie a indicelui distanţei so-
ciale foarte apropiată de media înregistrată 
în rândul studenţilor de alte religii. Aceeaşi 
tendinţă a fost constatată atunci când varia-
bila dependentă a fost reprezentată de indi-
cele contactelor sociale cu persoane de alte 
rase, aspect care este logic, dacă ţinem cont 
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de complementaritatea celor doi indici. În 
fi ne, deşi, comparativ cu media înregistrată 
de studenţii ortodocşi (m = 24.41), sublotul 
studenţilor de alte religii a înregistrat o me-
die uşor mai ridicată a valorilor indicelui 
calitativ al contactelor sociale cu persoane 
de alte rase (m = 24.69), din nou, diferenţa 
a fost nesemnifi cativă din punct de vede-
re statistic. Aceeaşi tendinţă s-a constatat 
în cazul comparaţiei mediilor scorurilor la 
atitudinea faţă de diversitatea rasială.

În cazul comparaţiilor în funcţie de 
variabila frecvenţa participării la activi-
tăţile religioase, valorile testului t-Stu-
dent au fost ceva mai ridicate, dar tot 
nesemnifi cative din punct de vedere sta-
tistic. Totuşi, este de remarcat că, în com-
paraţie cu studenţii care declaraseră că au 
religie şi merg permanent la biserică, cei 
care declaraseră că au religie şi merg doar 
ocazional la biserică au obţinut o medie 
uşor mai scăzută a indicelui distanţei so-
ciale faţă de persoanele de alte rase (ceea 
ce înseamnă o deschidere mai mare). 
Această tendinţă s-a exprimat în valori 
mai ridicate ale mediilor la indicele con-
tactelor sociale şi la indicele calitativ al 
contactelor sociale, pentru studenţii care 
au declarat că au religie şi merg doar oca-
zional la biserică. 

Pentru atitudinea faţă de diversitatea 
rasială, tendinţa a fost inversă: studenţii 
care aveau religie şi mergeau ocazional la 
biserică au înregistrat o medie mai scăzu-
tă decât cea a studenţilor care aveau reli-
gie şi mergeau permanent la biserică.

Din Tabelul 1, se pot constata diferen-
ţe semnifi cative între studenţii care au de-
clarat că nu avuseseră contacte cu persoa-
ne de alte rase şi studenţii care au declarat 
că avuseseră anterior astfel de contacte, în 
ceea ce priveşte: media indicelui distanţei 

sociale (t = 2.07; p < 0.05), media indicelui 
contactelor sociale (t = - 2.07; p < 0.05), re-
spectiv media indicelui calitativ al contac-
telor sociale (t = - 2.29; p < 0.05). Studenţii 
care nu avuseseră experienţa unor contacte 
anterioare cu persoane de alte rase au în-
registrat o medie (m = 0.53) mai ridicată a 
indicelui distanţei sociale (ceea ce înseam-
nă tendinţa de a fi  mai închişi faţă de per-
soanele de alte rase), comparativ cu media 
(m = 0.28) înregistrată de către studenţii 
care avuseseră contacte anterioare cu per-
soanele de alte rase. Corelativ, pentru stu-
denţii care nu avuseseră anterior contacte 
cu persoane de alte rase, media indicelui 
contactelor sociale (m = 5.46) a fost mai 
scăzută, comparativ cu media înregistrată 
de studenţii care avuseseră astfel de con-
tacte (m = 5.71). Aceeaşi tendinţă a fost 
constatată şi în cazul indicelui calitativ al 
contactelor sociale, strâns legat de indice-
le contactelor sociale. 

În schimb, în cazul atitudinii faţă de 
diversitatea rasială, studenţii care au de-
clarat că nu avuseseră contacte cu per-
soane de alte rase au obţinut o medie mai 
scăzută (m = 16.65), comparativ cu media 
înregistrată de către studenţii care au de-
clarat că avuseseră contacte cu persoane 
de alte rase (m = 17.34). Deşi diferenţa a 
fost nesemnifi cativă (t = - 1.69; p > 0.05), 
datele indică tendinţa studenţilor care 
aveau experienţa unor contacte anterioare 
cu persoane de alte rase de a manifesta o 
atitudine mai favorabilă faţă de diversita-
tea rasială, comparativ cu atitudinea ma-
nifestată de către studenţii care nu aveau 
astfel de contacte.

În rândul studenţilor care au par-
ticipat la studiu, frecvenţa contactelor 
sociale anterioare cu persoane de alte 
rase a avut efecte nesemnificative asu-
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pra valorilor indicelui distanţei sociale 
(F = 0.29; p > 0.05), ale indicelui contac-
telor sociale (F = 0.69; p > 0.05), respec-
tiv ale indicelui calitativ al contactelor 
sociale (F = 0.69; p > 0.05) (Tabelul 2). 
Totuşi, în cazul studenţilor care au decla-
rat că avuseseră foarte rar contacte ante-
rioare cu persoane de alte rase, media in-
dicelui distanţei sociale (m = 0.37) a fost 
mai ridicată (ceea ce înseamnă tendinţa 
de închidere), comparativ cu cea înregis-
trată de către studenţii care au declarat 
că avuseseră rar (m = 0.20) sau destul de 
des astfel de contacte (m = 0.30).

Corelativ, media indicelui contactelor 
sociale a fost mai scăzută în rândul studen-
ţilor care avuseseră foarte rar contacte cu 
persoane de alte rase (m = 5.62), compa-

Tabelul 2
ANOVA One-Way în funcţie de facultatea, anul de studiu 
şi frecvenţa contactelor anterioare cu persoane de alte rase

Variabile independente Niveluri Variabile dependente F 

facultate

litere indicele distanţei sociale 0.94
istorie indicele contactelor sociale 1.25
economie şi administraţie 
publică

indicele calitativ al 
contactelor sociale 1.25

fi losofi e şi ştiinţe social-
politice

atitudinea faţă de 
diversitatea rasială 1.01

an de studiu

I indicele distanţei sociale 0.80
II indicele contactelor sociale 1.24

III indicele calitativ al 
contactelor sociale 1.24

IV sau V (master) atitudinea faţă de 
diversitatea rasială 1.61

frecvenţa contactelor 
anterioare cu persoane 
de alte rase

foarte rar indicele distanţei sociale 0.29
rar indicele contactelor sociale 0.69

destul de des

indicele calitativ al 
contactelor sociale 0.69

atitudinea faţă de 
diversitatea rasială 0.66

rativ cu studenţii care avuseseră rar (m = 
5.80) sau destul de des astfel de contacte 
(m = 5.69). Aceeaşi tendinţă a fost con-
statată în cazul mediilor pentru indicele 
calitativ al contactelor sociale: m = 24.70 
– pentru studenţii care au declarat că avu-
seseră foarte rar contacte cu persoane de 
alte rase, m = 25.73 – pentru studenţii care 
avuseseră rar astfel de contacte, respectiv 
m = 25.00 – pentru studenţii care avuse-
seră destul de des contacte cu persoane de 
alte rase. Datele pe care le-am obţinut nu 
au prezentat un trend foarte clar.

De asemenea, frecvenţa contactelor 
anterioare cu persoane de alte rase a avut 
un efect nesemnifi cativ asupra scorurilor 
pe care studenţii care au participat la studiu 
le-au obţinut la atitudinea faţă de diversita-
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tea rasială (F = 0.66; p > 0.05), chiar dacă 
studenţii care avuseseră destul de des con-
tacte cu persoane de alte rase au înregistrat 
o medie mai ridicată (m = 17.53), compa-
rativ cu media înregistrată de către studen-
ţii care avuseseră rar (m = 17.13) sau foarte 
rar astfel de contacte (m = 17.22). 

Corelaţiile dintre valorile indicelui 
distanţei sociale faţă de persoanele de 
alte rase, valorile indicelui contactelor 
sociale, respectiv valorile indicelui cali-
tativ al contactelor sociale, pe de o parte 
şi, pe de alta, scorurile pe care studenţii 
care au participat la studiu le-au obţinut 
la Scala pentru măsurarea atitudinii faţă 
de diversitatea rasială au fost semnifi ca-
tive din punct de vedere statistic, au avut 
sensurile aşteptate (negativ – pentru in-
dicele distanţei sociale faţă de persoane-
le de alte rase, respectiv pozitiv – pentru 
indicele contactelor sociale şi indicele 
calitativ al contactelor sociale), însă va-
lori modeste spre scăzute (r = 0.21 – pen-
tru indicele distanţei sociale şi indicele 
contactelor sociale, respectiv r = 0.19 
– pentru indicele calitativ al contactelor 
sociale).

Concluzii
Chiar dacă genetica a arătat că nu 

putem conchide asupra existenţei unor 
diferenţe clare şi semnifi cative între di-
ferite rase (cu alte cuvinte, rasele nu au 
numai baze pur biologice), rasismul con-
tinuă să fi e o ameninţare la adresa sta-
bilităţii sociale din partea a diverse gru-
puri ideologice. Rasismul implică diver-
se prejudecăţi şi stereotipuri, precum şi 
atitudini negative faţă de persoanele de 
anumite rase. O serie de practici sociale, 
politice, culturale şi instituţionale, ca şi 
o serie de structuri politice şi economi-
ce susţin şi facilitează puterea ierarhică 

a unui grup rasial asupra altuia întărind, 
astfel, rasismul.

Studiul pe care l-am realizat a abor-
dat problema atitudinii faţă de persoane-
le de alte rase în rândul studenţilor de et-
nie română. Datele pe care le-am obţinut 
au indicat, în rândul studenţilor români, 
o distanţă socială scăzută (o deschidere 
accentuată) faţă de persoanele de alte 
rase. La prima vedere, am putea spune 
că rezultatul se datorează unei erori de 
selecţie a participanţilor: faptul că majo-
ritatea (72.9 %) era formată din studenţi 
în domenii (istorie, litere sau fi losofi e, 
ştiinţe social-politice) care implică (sau 
ar trebui să implice) deschiderea faţă 
de varietatea socială şi culturală de pe 
mapamond. Însă, am abandonat această 
explicaţie, de vreme ce variabila facul-
tate a avut un efect nesemnifi cativ din 
punct de vedere statistic asupra valorilor 
indicatorilor distanţei sociale, precum 
şi asupra scorurilor la atitudinea faţă de 
diversitatea rasială. Prin urmare, rezulta-
tele pe care le-am obţinut pot fi  puse mai 
degrabă pe seama experienţelor sociale 
anterioare pe care studenţii care au parti-
cipat la studiu le-au avut cu persoane de 
alte rase, a ,,deschiderii în mentalitate” a 
acestora, precum şi a faptului că, în pe-
isajul social şi cultural românesc actual, 
prezenţa străinilor de diverse etnii (rase) 
este o constantă, care nu poate să nu lase 
,,urme”.

Societatea românească este din ce 
în ce mai cosmopolită. Românii de pre-
tutindeni şi de aproape toate condiţiile 
social-economice au ocazia unor in-
teracţiuni cu persoane de alte etnii şi/
sau rase. Cu atât mai mult putem vorbi 
despre categoria socio-demografi că a 
studenţilor, care învaţă în universităţi în 
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care există numeroase schimburi inter-
naţionale şi trăiesc în campus-uri (ora-
şe) universitare, în care au ocazia unor 
interacţiuni cu studenţi de alte etnii şi/
sau rase. Alături de schimbarea menta-
lităţii tinerei generaţii de români (faci-
litată şi de numeroasele ieşiri peste ho-
tare), această caracteristică a contribuit, 
probabil, la deschiderea studenţilor ro-
mâni faţă de interacţiunile cu persoane 
de alte rase. 

Datele obţinute de la studenţii ro-
mâni care au participat la studiul nostru 
au evidenţiat anumite tendinţe în ceea 
ce priveşte relaţia dintre apartenenţa la 
o confesiune religioasă (respectiv frec-
venţa participării la activităţile cultului 
religios) şi distanţa socială faţă de per-
soanele de alte rase, însă relaţiile obţi-
nute au fost nesemnifi cative din punct de 
vedere statistic. Acest rezultat sugerează 
că, în rândul studenţilor, religia tinde să 
nu fi e un factor care blochează deschide-
rea faţă de persoanele de alte etnii şi/sau 
rase. Totuşi, pentru a clarifi ca relaţia din-
tre religie şi distanţa socială faţă de per-
soanele de alte rase în rândul studenţilor 
români, este necesar un volum mai mare 
de date de teren obţinute de la studenţi la 
facultăţi mai variate.

Din răspunsurile pe care le-au dat 
studenţii români care au participat la stu-
diu, a rezultat că experienţa contactelor 
cu persoane de alte rase pare să conteze 
în raport cu ,,nivelul” distanţei sociale: 
în rândul studenţilor care avuseseră ex-
perienţa unor contacte cu persoane de 
alte rase, distanţa socială a manifestat 
tendinţa de a fi  semnifi cativ mai scăzută 
decât distanţa socială în rândul studenţi-
lor care nu avuseseră astfel de contacte 
sociale. Contactele cu persoanele de alte 

etnii şi/sau rase prilejuiesc schimburi in-
formaţionale, împărtăşirea unor opinii şi 
atitudini cu privire la diverse aspecte ale 
vieţii sau fenomene sociale, împărtăşirea 
şi trăirea în comun a unor emoţii, demon-
tarea unor stereotipuri evaluative (gene-
ratoare de confl icte), ajustarea reciprocă 
a imaginii despre celălalt etc. Contactele 
repetate cu persoane de alte etnii şi/sau 
rase creează premisa unui pluralism al 
opiniei şi al atitudinii exprimate de către 
actorii sociali care interacţionează, ge-
nerând fi e relaţii de comunicare asertivă, 
bazată pe toleranţă reciprocă şi pe coo-
perare, fi e relaţii confl ictuale (bazate pe 
prejudecăţi şi stereotipuri etnice şi/sau 
rasiale). Este şi cazul studenţilor care 
pot coopera cu studenţi de alte etnii şi/
sau rase, în implementarea unor proiec-
te interculturale. Astfel de activităţi nu 
pot fi  decât benefi ce pentru menţinerea 
şi/sau creşterea toleranţei interculturale, 
interetnice şi interrasiale, adică în asi-
gurarea unei atitudini şi a unor modele 
comportamentale pacifi ste.

Rezultatele studiului pe care l-am 
realizat sugerează că, cel puţin la nivel 
declarativ, studenţii români par să fi e des-
chişi şi toleranţi faţă de persoanele de alte 
rase. Totuşi, nu putem ignora posibilitatea 
unei discrepanţe ,,ascunse” în structura 
atitudinii faţă de persoanele de alte rase 
în rândul studenţilor: la nivel declarativ, 
atitudinea unui student poate părea favo-
rabilă, însă, la nivel comportamental, este 
posibil să se refl ecte un anumit nivel al 
intoleranţei. Această posibilă inconsisten-
ţă între declaraţii şi potenţialele compor-
tamente manifeste merită să fi e studiată, 
în cadrul unor studii experimentale de 
anvergură.

Viorel ROBU
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