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Studierea comportamentului consumativ al preadolescen�ilor din familii temporar 

dezintegrate 

Ana Ciobanu, masterand�, Elena Losîi, conf. univ., dr. în psihologie 

Schimb�rile sociale, economice, culturale  la care a fost supus� lumea contemporan� �i 

societatea noastr� inclusiv sunt multiple. Prin urmare, impactul acestor schimb�ri poate fi resim�it 

atît la nivelul modific�rilor de  personalitate �i comportament, cît �i în sferele tuturor activit��ilor 

omului. În acest cadru nou-format, migra�ia �i consumul excesiv, inadecvat  au devenit dou� 

subiecte provocatoare. Am unit aceste dou� probleme într-un studiu, dat fiind leg�tura fin� dintre 

ele. Migra�ia duce la modific�ri socio-economice �i culturale, ca consecin�� – schimb�ri temporare 

sau definitive ale realit��ii umane, ale modului de via��, a structurii personalit��ii atât a celor care 

pleac�, cât �i a celor r�ma�i acas�. Acest fenomen, migra�ia, a f�cut s� fie sim�it� schimbarea 

structurii �i a func�ionalit��ii familiei. Astfel, putem vorbi despre migra�ie ca despre o adev�rat� 

problem� na�ional�, de o actualitate indiscutabil�. Schimb�rile din structura familiei au consecin�e 

grave asupra copiilor r�ma�i f�r� p�rin�i, afectându-le personalitatea în formare �i comportamentul 

inclusiv. �i este cunoscut faptul c� anume preadolescen�ii sunt foarte vulnerabili în fa�a 

instabilit��ilor sociale, economice �i morale. Un moment foarte important este �i faptul c� anume 

preadolescen�a este ultima perioad� în dezvoltarea copilului când influen�a p�rin�ilor este înc� mai 

mare decât influen�a semenilor (balan�� care în adolescen�� se apleac� în favoarea semenilor). �i 

aceast� influen�� se realizeaz� în primul rând prin comunicare, or aceasta este pereclitat� de 

absen�a p�rin�ilor. Astfel, în opinia lui A.S. Belkin, la baza deregl�rilor comportamentului (�i a 

comportamentului consumativ inclusiv) stau mai întîi de toate nesatisfacerea necesit��ilor de 

comunicare, leg�turile social-valorice nesatisfac�toare, care determin� predispozi�ia spre 

influen�� negativ�. 2inem s� ad�ug�m aici c� nu doar absen�a p�rin�ilor dat fiind emigrarea 

acestora în scopuri economice poate fi cauz� a caren�elor de comunicare. P�rin�i pot comunica 

insuficient cu copiii lor din mai multe cauze, chiar fiind acas�. Ceea ce încerc�m s� spunem e 

doar c� emigrarea apare ca un factor ce favorizeaz� deregl�rile de interac�iune dintre p�rin�i �i 

copiii care au deseori un caracter ireversibil. 

Pe de alt� parte, lumea se mi�ca in jurul consumului. Consumul a devenit centrul vie�ilor 

noastre �i ne afecteaz� pe noi în�ine, modul de gândire �i rela�iile cu cei din jur. În acela�i timp, 

copii ( preadolescen�ii inclusiv) nu pot fi izola�i de lumea cheltuirii banilor.  

De�i exist� deja studii vaste asupra fenomenului migra�iei �i în �ara noastr�, nu putem vorbi 

în aceea�i termeni despre comportamentul consumativ, �i cu atât mai mult despre studierea 

impactului migra�ionist asupra acestuia. În acest context necesitate realiz�rii unui studiu care ar 
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releva  leg�tura dintre comportamentul consumativ �i fenomenul migra�iei, apare într-un context de 

maxim� actualitate. Astfel scopul cercet�rii noastre a fost studierea teoretic� �i demonstrarea 

experimental� a impactului migra�iei asupra form�rii comportamentului consumativ la 

preadolescen�i.  Înainte de a prezenta metodele prin care am reu�it surprinderea acestei legaturi 

cauzale am dori sa d�m câteva caracteristici ce �in de sfera consumativ� a preadolescen�ilor.    

Preadolescen�ii pot fi caracteriza�i astfel: doresc s� câ�tige �i s� cheltuie f�r� a consulta p�rin�ii, 

pot s� nu fie satisf�cu�i de venitul familial, împrumut� de la prieteni ca s�-�i satisfac� necesitatea 

banilor, pot s� cear� �i s� foloseasc� cardurile bancare ale p�rin�ilor mai ales dac� semenii fac acest 

lucru, sunt capabili s� câ�tige �i s� economiseasc� pentru un scop de lung� durat�, con�tientizeaz� 

faptul c� stabilirea unor planuri ajut� familia s� înainteze anumite scopuri �i lucreaz� împreun� ca 

s� le realizeze, încep s� stabileasc� scopuri �i fac planuri pentru realizarea acestor scopuri, în�eleg 

c� ei suport� consecin�ele în urma gestion�rii banilor, simt necesitatea de ajutor în stabilirea 

limitelor de cheltuire sau câ�tig, deseori verific� valorile anumitor lucruri în compara�ie cu al�ii, 

deja pot vedea lucrurile din punctul de vedere a altor persoane. 

Pentru a releva caracteristicile comportamentale consumative ale preadolescen�ilor cu p�rin�i 

pleca�i, am studiat în egal� m�sur� comportamentul preadolescen�ilor din familii complete, astfel 

încât printr-o manier� comparativ� s� tragem concluziile necesare.  

 Pentru a ne orienta mai u�or în spa�iul cercet�rii am f�cut careva presupuneri care ne-au 

inspirat în c�utarea unor r�spunsuri. �i anume c� formarea comportamentului consumativ 

inadecvat la preadolescen�i este influen�at� de insuficien�a de rela�ionare cu familia, astfel încât 

preadolescen�ii din familii dezintegrate au o  responsabilitate redus� fa�� de bani �i planuri de 

cheltuire mai pu�in adecvate fa�� de preadolescen�ii din familii integre. Am presupus de altfel c� 

subiec�ii cu un nivel ridicat al influien�abilit��ii �i sugestibilit��ii au o responsabilitate mai mic� 

fa�� de bani �i un plan de cheltuire defectuos. Ne-am gândit c� comportamentul consumativ ar avea 

de a face �i cu sistemul valoric al personalit��ii, astfel încât subiec�ii cu un nivel înalt al 

responsabilit��ii fa�� de bani �i cu planuri adecvate de cheltuire ar avea valori diferite fa�� de 

subiec�ii cu un nivel sc�zut al responsabilit��ii fa�� de bani �i cu planuri inadecvate de cheltuire.  

 Drept lot experimental ne-au servit 60 de copii: 30 din familii temporar dezintegrate �i al�i 

30 din familii complete. Pentru a verifica presupunerile f�cute mai sus am folosit urm�toarele 

tehnici: un test pentru a determina cît de influen�abili sunt subiec�ii (L. Chelcea); test pentru 

determinarea nivelului de sugestibilitate (G. Ar�d�voaicei, �. Popa); ancheta privind 

responsabilitatea fa�� de bani (J. Bodnar); ancheta privind adecvan�a planului de cheltuire; testul 

privind orient�rile valorice ale personalit��ii (M. Rokeach). Rezultatele studiului pot fi prezentate 

dup� cum urmeaz�. Vom începe cu prezentarea rezultatelor testului  la influen�abilitate: 
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  Figura 1. Rezultatele privind nivelul de influen�abilitate al preadolescen�ilor 

Distribu�ia rezultatelor din aceast� diagram� ne vorbe�te despre urm�toarele: preadolescen�ii din 

familii temporar dezintegrate înregistreaz� cu 6,7% mai pu�ine rezultate de nivel mediu, cu 13,3 % 

mai pu�ine rezultate în ce prive�te nivelul sc�zut de influen�abilitate �i cu 20% mai multe rezultate 

la nivelul înalt al influen�abilit��ii. Ne permitem s� spunem c� una din cauzele num�rului mai mare 

de preadolescen�i influen�abili din rândul celor din familii temporar dezintegrate  se datoreaz� 

anume insuficien�ei de rela�ionare �i comunicare cu familia. Plus la toate, preadolescen�ii care 

tr�iesc pentru moment f�r� p�rin�i sunt mai deschi�i influen�elor din partea prietenilor, oamenilor 

din afara familiei.  

Pentru testul de m�surare a nivelului de sugestibilitate a persoanei, distribu�ia rezultatelor 

privind num�rul subiec�ilor din ambele loturi pe cele 3 nivele o avem expus� în diagrama de mai 

jos: 

 

Figura 2. Rezultatele privind nivelul de sugestibilitate  

Analizînd distribu�ia dat� putem spune c� din ambele loturi un num�r egal de subiec�i se 

încadreaz� în categoria celor cu gradul de sugestibilitate slab� spre moderat�. La nivelul 

sugestibilit��ii reduse avem o diferen�� de 16,6 % dintre loturi ceea ce denot� c� preadolescen�ii 

din familii dezintegrate sunt mai sugestibili decît cei din familii integre. 
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           În diagrama urm�toare prezent�m rezultatele pe nivele ob�inute pentru ambele loturi de 

subiec�i la chestionarul pentru stabilirea adecvan�ei planului de cheltuire. 

 

 

Figura 3. Rezultatele privind  adecvan�a planului de cheltuire 

Analiza acestei distribu�ii ne arat� c� diferen�a dintre e�antioane în ceea ce prive�te acumul�rile la 

nivel mediu este doar de 3,3 % ( adic� un singur subiect), pe cînd la nivelul sc�zut avem 13,2 %, 

diferen�� care denot� num�rul mai mare de subiec�i cu adecvan�� sc�zut� a planului de cheltuire din 

lotul preadolescen�ilor din familii temporar dezintegrate. În ceea ce prive�te nivelul înalt, aici 

diferen�a în num�rul de subiec�i este de 9,9% în favoarea preadolescen�ilor din familii integre, 

ace�tia prezentînd un nivel mai înalt de adecvan�� a planurilor de cheltuire. În concluzie putem spune 

c� preadolescen�ii din familii temporar dezintegrate au planuri de cheltuire defectuoase într-un 

num�r mai mare decît preadolescen�ii din familii integre. 

          Diagrama ce urmeaz� ne ilustreaz� distribu�ia pe nivele a rezultatelor chestionarului cu privire 

la responsabilitatea fa�� de bani. 

 

Figura 4. Rezultatele privind responsabilitatea fa�� de bani.           

 Distribu�ia dat� ne vorbe�te despre un num�r egal de preadolescen�i care s-au încadrat  în 

categoria celor cu un nivel mediu al responsabilit��ii fa�� de bani. În ceea ce prive�te nivelul sc�zut 

de responsabilitate fa�� de bani avem o diferen�� de 16,6 % dintre num�rul de reprezentan�i din 
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ambele loturi, ceea ce vorbe�te despre un num�r semnificativ mai mare de preadolescen�i cu o 

responsabilitate redus� fa�� de bani din rîndurile familiilor temporar dezintegrate. 

          Pentru a stabili valoarea de adev�r a afirma�iei: subiec�ii cu un nivel ridicat al 

influien�abilit��ii �i sugestibilit��ii au o responsabilitate mai mic� fa�� de bani �i un plan de 

cheltuire defectuos, am recurs la studierea statistic� a corela�iei dintre aceste fenomene, utilizînd 

metoda de corelare a rangurilor. Rezultatele sunt semnificative la pragul p=0,01. 

Între influen�abilitate �i adecvan�a planului de cheltuire exist� o corela�ie invers� ( r=-

0,406) care denot� faptul: cu cît persoana este mai influen�abil� cu atît adecvan�a planului ei de 

cheltuire este mai redus�, �i invers: cu cît persoana este mai pu�in influen�abil�, cu atît mai mare 

este probabilitatea unui plan de cheltuire adecvat. Am putea explica fenomenul dat prin faptul c� 

persoanele influen�abile sunt mai instabile în deciziile luate, astfel lor le este mai greu s� urmeze 

un plan bine stabilit , f�r� a face abateri semnificative de la acesta ( lucru valabil �i în privin�a 

cheltuirii banilor) .  

 Între infuen�abilitate �i nivelul responsabilit��ii fa�� de bani avem iar��i o corela�ie invers�, 

semnificativ� ( r=-0, 489), ceea ce înseamn�: cu cît mai influen�abil este preadolescentul cu atît 

mai mic� este responsabilitatea lui fa�� de bani, �i invers: cu cît mai pu�in influen�abil el este cu atît 

mai responsabil fa�� de bani poate fi.  

 Între nivelul de sugestibilitate al preadolescentului �i adecvan�a planului de cheltuire al 

acestuia exist� o corela�ie semnificativ�, invers� ( r=-0,490), adic� dac� preadolescentul este 

sugestibil atunci el poate avea �i un plan de cheltuire a banilor defectuos, �i invers: dac� 

preadolescentul nu este sugestibil, el poate urma cu u�urin�� un plan de cheltuire prestabilit.  

 Între nivelul de sugestibilitate al preadolescentului �i responsabilitatea lui fa�� de bani avem 

tot o corela�ie invers� ( r =-0, 630), adic� dac� subiectul este mai sugestibil atunci el are �i un nivel 

mai sc�zut al responsabilit��ii fa�� de bani, �i invers, subiec�ii pu�in sugestibili sunt mai 

responsabili fa�� de resursele b�ne�ti proprii.  

Acest studiu al corela�iilor induce urm�toarea concluzie: exist� o leg�tur� strâns� dintre 

nivelul înalt de influen�abilitate �i sugestibilitate �i inadecvan�a comportamentului consumativ 

(manifestat� prin planuri de cheltuire incoerente �i responsabilitate redus� fa�� de bani), iar 

num�rul preadolescen�ilor cu comportament consumativ inadecvat din rândurile celor cu p�rin�ii 

acas� este dep��it considerabil de preadolescen�ii cu p�rin�i pleca�i. Deci, migra�ia duce la 

insuficien�� de rela�ionare �i prin urmare la un comportament consumativ mai pu�in adecvat. 

�i o ultim� concluzie pe care am vrea s-o facem e legat� de rezultatele ob�inute la testul 

privind orient�rile valorice ale personalit��ii. Rezultatele au fost surprinz�toare pentru noi. 

B�nuiesc c� ne-am obi�nuit cu stereotipul care sus�ine c� oamenii cu valori ,,înalte” cheltuie mai 

pu�ini bani, �i c� din contra materiali�tii sunt fixa�i pe consumul de bani. Cercetarea noastr� a 
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demonstrat îns� c�, cel pu�in în cazul nostru, oameni cu acela�i set de valori pot avea un mod 

total diferit de a cheltui banii �i un nivel de responsabilitate diferit fa�� de ace�tia.  

 

Summary 

This article ,,Consumption behavior of teenagers from temporarily disintegrated families”  presents 

and analyses the main results and conclusion of the research with the above mentioned title. It 

attempts to show the ,,money spending” particularities of teenagers from temporarily incomplete 

families versus teenagers from complete families. We are showing the statistics correlation 

between the consisting parts of the consumer’s behavior and the way the teenagers from 

uncompleted versus complete families react at the suggestions and influences from others.     
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