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SUGESTIBILITATEA PREADOLESCENŢILOR 
ŞI COMPORTAMENTUL LOR CONSUMATIV

Elena LOSÎI

Termeni-cheie: infl uenţabilitate, sugestibilitate, comportament consumativ, familii 
temporar dezintegrate.

Summary
This article 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 infl uences 
from others.

Pentru societatea contemporană, în 
care progresul tehnico-ştiintifi c tinde în 
multe domenii să înlocuiască producă-
torul om cu producătorul maşină, un as-
pect foarte important şi semnifi cativ este 
studierea comportamentului consumativ. 
Cunoaşterea şi explicarea esenţei compor-
tamentului consumativ a devenit o necesi-
tate stringentă. În condiţiile diversifi cării 
considerabile a ofertei, consumatorilor li 
se deschid largi posibilităţi de alegere. În 
acelaşi timp, creşterea puterii de cumpăra-
re, ridicarea nivelului de educaţie şi cul-
tură, îi oferă posibilitatea cumpărătorului 
să-şi satisfacă mai multe nevoi, mai sofi s-
ticate, de nivel calitativ mai ridicat, aspec-
te de care este absolut obligatoriu să ţină 
seama producătorul, pentru a putea veni 
în întâmpinarea dorinţelor consumatoru-
lui. Pe măsură ce studiile au progresat în 
acest domeniu, s-a stabilit cu certitudine 
că investigarea comportamentului consu-
mativ necesită o abordare pluridisciplina-

ră în care un rol esenţial revine ştiinţelor 
comportamentale – mai ales psihologiei 
şi sociologiei – de la care au fost prelua-
te concepte şi idei fundamentale. La baza 
comportamentului consumativ stau acte şi 
procese diverse. Modul în care oamenii se 
comportă în plan economic reprezintă nu 
doar o însumare de acte repetate mecanic, 
ci rezultatul acumulării unei experienţe de 
viaţă. Evident, apare întrebarea: de la ce 
vârstă începe formarea comportamentului 
consumativ? 

Copilul înmagazinează de foarte de-
vreme informaţii despre bani, însă el are 
nevoie să fi e ajutat să şi le structureze. 
El ne însoţeşte la piaţă, vede cum dăm o 
bancnotă pentru a poseda obiectele dori-
te. Dar copilul nu înţelege încă ce semni-
fi că cifra şi nici suma în raport cu gestio-
narea bugetului familiei. El ştie că mama 
şi tata au bani, dar nu cunoaşte bine ce 
trebuie să facă aceştia pentru a avea 
bani. Atunci când copilul înţelege meca-
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cu familia, astfel încât preadolescenţii din 
familii dezintegrate au o responsabilitate 
redusă faţă de bani şi planuri de cheltuieli 
mai puţin adecvate comparativ cu preado-
lescenţii din familii integre. Cea de-a doua 
ipoteză a fost că subiecţii cu un nivel ridi-
cat al infl uenţabilităţii şi sugestibilităţii au 
o responsabilitate mai mică faţă de bani şi 
un plan de cheltuieli defectuos. În studiu 
au fost incluşi 60 de preadolescenţi: 30 
din familii temporar dezintegrate şi alţi 30 
din familii complete. 

Pentru a verifi ca ipotezele formulate 
mai sus am folosit următoarele tehnici: 
test pentru a determina cât de infl uenţabili 
sunt subiecţii (L. Chelcea); test pentru de-
terminarea nivelului de sugestibilitate (G. 
Arădăvoaicei, Ş. Popa); ancheta privind 
responsabilitatea faţă de bani (J. Bodnar); 
ancheta privind adecvanţa planului de 
cheltuieli. 

Vom începe cu prezentarea grafi că 
a rezultatelor obţinute la testul de infl u-
enţabilitate. Repartizarea comparativă a 
rezultatelor obţinute de cele două gru-
puri de preadolescenţi este prezentată în 
fi g. 1. 

După cum se poate observa din dia-
gramă, preadolescenţii din familii tem-
porar dezintegrate înregistrează cu 6,7% 
mai puţine rezultate de nivel mediu, cu 
13,3% mai puţine rezultate referitor la ni-
velul scăzut de infl uenţabilitate şi cu 20% 
mai multe rezultate privind nivelul înalt 
al infl uenţabilităţii. Distribuţia precum şi 
diferenţele dintre rezultate ne permit să 
tragem anumite concluzii. Diferenţa re-
zultatelor referitor la numărul subiecţilor 
care au acumulat scoruri medii nu este la 

nismul schimbului bani-produs, el nu-l 
poate pune în raport toate oportunităţile 
pe care le are familia cu toate dorinţele 
sale. Pentru a-i permite copilului să ca-
pete o atitudine responsabilă faţă de bani, 
trebuie să-i dăm ocazia să-şi gestioneze 
banii, să economisească, să-i aleagă pe 
ce să-i cheltuie, ce se întâmplă dacă face 
alegeri greşite. În opinia lui Blackwell 
comportamentul consumativ al copiilor 
se învaţă începând cu cumpărăturile fă-
cute împreună cu părinţii. Acest fenomen 
el îl numeşte „co-shopping” (9). Rolul 
co-consumatorilor constă în a se implica 
mai mult în educarea comportamentului 
consumativ al copiilor lor, a le explica 
alegerea făcută şi deciziile luate, susţinu-
te de argumente. 

Pentru noi prezintă interes cum se for-
mează acest comportament consumativ 
la copiii ai căror părinţi sunt plecaţi de 
mult timp peste hotarele ţării şi care au 
tendinţa să compenseze afecţiunea faţă de 
copiii lor prin sume băneşti sau colete tri-
mise acasă. Putem vorbi despre migraţie 
ca despre o adevărată problemă naţiona-
lă, de o actualitate indiscutabilă. Schim-
bările din structura familiei au consecinţe 
grave asupra copiilor rămaşi fără părinţi, 
afectându-le personalitatea în formare şi 
comportamentul inclusiv (3). În această 
ordine de idei vom menţiona că anume 
preadolescenţii sunt foarte vulnerabili în 
faţa instabilităţilor sociale, economice şi 
morale (10). 

În cadrul studiului de faţă am presu-
pus că formarea comportamentului con-
sumativ inadecvat la preadolescenţi este 
infl uenţată de insufi cienţa de relaţionare 

Sugestibilitatea preadolescenţilor şi comportamentul lor consumativ
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Figura 1. Distribuţia rezultatelor obţinute de către cele două loturi la testul „Cât 
de infl uenţabil eşti”

fel de mare ca diferenţele dintre loturi în 
ceea ce priveşte numărul subiecţilor cu 
infl uenţabilitate scăzută şi înaltă. Acest 
lucru ne permite să susţinem că preado-
lescenţii din familii temporar dezinte-
grate sunt mult mai diverşi la parametrul 
infl uenţabilitate. Suntem de părerea că 
una din cauzele numărului mai mare de 
preadolescenţi infl uenţabili din rândul 
celor din familii temporar dezintegrate se 
datorează anume insufi cienţei de relaţio-
nare şi comunicare cu familia, în multe 
cazuri. Plus la toate, preadolescenţii care 
trăiesc temporar fără părinţi sunt mai 

deschişi infl uenţelor din partea prieteni-
lor, oamenilor din afara familiei. Media 
rezultatelor acumulate de lotul de prea-
dolescenţii din familii integre este 23,4. 
Media rezultatelor acumulate de lotul de 
preadolescenţii din familii temporar dez-
integrate este 27,33. Observăm diferenţa 
dintre mediile celor 2 loturi. 

Pentru testul de măsurare a nivelului 
de sugestibilitate a persoanei, distribuţia 
rezultatelor privind numărul subiecţilor 
din ambele loturi pe diverse nivele o avem 
expusă în fi gura 2.

 Figura 2. Distribuţia rezultatelor obţinute de către cele 2 loturi 
la testul „Sugestibilitate”
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Distribuţia datelor la testul de suges-
tibilitate diferă de cea atestată la testul 
anterior. Analizând distribuţia dată, pu-
tem spune că din ambele loturi un număr 
egal de subiecţi se încadrează în catego-
ria celor cu gradul de sugestibilitate slabă 
spre moderată. La nivelul sugestibilităţii 
reduse avem o diferenţă de 16,6 % dintre 
loturi, ceea ce denotă că preadolescenţii 
din familii dezintegrate sunt mai sugesti-
bili decât cei din familii integre. Diferenţa 
pe loturi dintre numărul de subiecţi care 
se încadrează în categoria celor cu suges-
tibilitate moderată spre înalt este 13,3%, 
adică mai mulţi preadolescenţi din familii 
dezintegrate au acest grad de sugestibilita-

te. Şi, în sfârşit, în categoria sugestibilităţii 
foarte ridicate avem un singur subiect din 
cei 60 supuşi testării, şi acest subiect face 
parte din lotul ce include preadolescenţii 
din familii temporar dezintegrate. 

Media rezultatelor acumulate de lotul 
de preadolescenţi din familii integre este 
35,23. Media rezultatelor acumulate de 
lotul de preadolescenţi din familii tempo-
rar dezintegrate este 45,8. Observăm dife-
renţa mare dintre valoarea mediilor pentru 
cele 2 loturi. 

În fi g.3 prezentăm rezultatele pe nivele 
obţinute de către subiecţii din ambele loturi 
de subiecţi la chestionarul pentru stabilirea 
adecvanţei planului de cheltuiele.

Figura 3. Distribuţia rezultatelor obţinute de către cele două loturi la chestiona-
rul „Adecvanţa planului de cheltuieli”

Analiza acestor distribuţii ne arată că 
diferenţa dintre eşantioane în ceea ce pri-
veşte acumulările la nivel mediu este doar 
de 3,3 % ( adică un singur subiect), pe 
când la nivelul scăzut avem 13,2 % - di-
ferenţă care denotă numărul mai mare de 
subiecţi cu adecvanţă scăzută a planului 
de cheltuieli din lotul preadolescenţilor 
din familii temporar dezintegrate. Analiza 
indicilor privind nivelul înalt arată că dife-
renţa în numărul de subiecţi este de 9,9% 

în favoarea preadolescenţilor din familii 
integre, aceştia prezentând un nivel mai 
înalt de adecvanţă a planurilor de cheltu-
ieli. În concluzie putem spune că preado-
lescenţii din familii temporar dezintegrate 
au planuri de cheltuire defectuoase într-un 
număr mai mare decât preadolescenţii din 
familii integre, fapt care ne va folosi la 
validarea uneia dintre ipotezele enunţate. 
Media rezultatelor acumulate de lotul de 
preadolescenţi din familii integre este 6,8. 
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Media rezultatelor acumulate de lotul de 
preadolescenţi din familii temporar dezin-
tegrate este 6,1. Observăm diferenţa dintre 
valoarea mediilor pentru cele două loturi.

În fi gura 4 sunt ilustrate distribuţia pe 
nivele a rezultatelor chestionarului cu pri-
vire la responsabilitatea faţă de bani.

Distribuţia dată ne vorbeşte despre un 
număr egal de preadolescenţi care s-au în-
cadrat în categoria celor cu un nivel mediu 
al responsabilităţii faţă de bani. În ceea ce 
priveşte nivelul scăzut de responsabilitate 
faţă de bani avem o diferenţă de 16,6 % 
dintre numărul de reprezentanţi din ambe-
le loturi, ceea ce vorbeşte despre un număr 
semnifi cativ mai mare de preadolescenţi 
cu o responsabilitate redusă faţă de bani 
din rândurile familiilor temporar dezinte-
grate. La parametrul nivelul înalt de res-
ponsabilitate faţă de bani, iarăşi atestăm 
o diferenţă semnifi cativă, de 16,6%, în 
favoarea preadolescenţilor din familii in-
tegre de data aceasta. Media rezultatelor 
acumulate de lotul de preadolescenţi din 
familii integre este 8,4. Media rezultatelor 
acumulate de lotul de preadolescenţi din 
familii temporar dezintegrate este 6,93. 

Observăm diferenţa dintre valoarea medi-
ilor pentru cele două loturi. 

Pentru a stabili dacă subiecţii cu un 
nivel ridicat al infl uenţabilităţii şi suges-
tibilităţii au o responsabilitate mai mică 
faţă de bani şi un plan de cheltuieli de-
fectuos, am recurs la studierea corelaţiei 
dintre aceste variabile prin intermediul 
programului SPSS (8). La nivel statistic 
legătura dintre aceste patru variabile este 
semnifi cativă şi merită să fi e pusă în evi-
denţă (vezi tab. 1).

Deci, conform tabelului de mai sus, 
corelaţia a fost stabilită prin metoda de 
corelare a rangurilor (Speraman, o metodă 
neparametrică). Rezultatele sunt semni-
fi cative la pragul p=0,01. Indicele de co-
relaţie poate lua valori cuprinse între: -1 
şi +1. Există o corelaţie de r=0,678 între 
nivelul de sugestibilitate şi infl uenţabilita-
te, ceea ce înseamnă: cu cât persoana este 
mai infl uenţabilă cu atât ea este şi mai su-
gestibilă şi invers.

Între indicii ce arată cât de infl uen-
ţabilă este persoana şi adecvanţa pla-
nului de cheltuieli există o corelaţie 
inversă (r=-0,406) care denotă faptul: cu 
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cât persoana este mai infl uenţabilă cu atât 
adecvanţa planului ei de cheltuieli este 
mai redusă, şi invers: cu cât persoana este 
mai puţin infl uenţabilă, cu atât mai mare 
este probabilitatea unui plan de cheltu-
ieli adecvat. Am putea explica fenomenul 
dat prin faptul că persoanele infl uenţabile 
sunt mai instabile în deciziile luate. Drept 
urmare lor le este mai greu să respecte 
un plan bine stabilit, fără a face abateri 
semnifi cative de la acesta ( lucru valabil 
şi în privinţa cheltuirii banilor). Între in-
fl uenţabilitate şi nivelul responsabilităţii 
faţă de bani observăm iarăşi o corelaţie 
inversă, semnifi cativă (r=-0, 489), ceea 
ce înseamnă: cu cât mai infl uenţabil este 
preadolescentul cu atât mai mică este res-
ponsabilitatea lui faţă de bani, şi invers: 
cu cât mai puţin infl uenţabil el este cu atât 
mai responsabil faţă de bani poate fi . Între 
nivelul de adecvanţă a planului de cheltu-
ieli şi responsabilitatea faţă de bani există 
o legătură directă semnifi cativă (r=0,805), 

adică persoanele cu planuri de cheltuieli 
adecvate au de obicei şi o responsabilitate 
înaltă faţă de bani, şi invers. Între nivelul 
de sugestibilitate al preadolescentului şi 
adecvanţa planului de cheltuieli al acestu-
ia există o corelaţie semnifi cativă inversă 
(r=-0,490), adică dacă preadolescentul 
este sugestibil, atunci el poate avea şi un 
plan de cheltuire a banilor defectuos şi 
invers: dacă preadolescentul nu este su-
gestibil, el poate urma cu uşurinţă un plan 
de cheltuieli prestabilit. Între nivelul de 
sugestibilitate al preadolescentului şi res-
ponsabilitatea lui faţă de bani avem tot o 
corelaţie inversă (r =-0, 630), adică dacă 
subiectul este mai sugestibil, atunci el are 
şi un nivel mai scăzut al responsabilităţii 
faţă de bani, şi invers, subiecţii puţin su-
gestibili sunt mai responsabili faţă de re-
sursele băneşti proprii. 

Evidenţierea corelaţiei dintre cele pa-
tru variabile ne permite să afi rmăm că, 
într-adevăr, subiecţii infl uenţabili şi cu 

Correlations

1,000 ,678** -,406** -,489**
, ,000 ,001 ,000

60 60 60 60
,678** 1,000 -,490** -,630**
,000 , ,000 ,000

60 60 60 60
-,406** -,490** 1,000 ,805**
,001 ,000 , ,000

60 60 60 60
-,489** -,630** ,805** 1,000
,000 ,000 ,000 ,

60 60 60 60

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

influentabilitate

sugestibilitate

adecv. plan chelt

respons. bani

Spearman's rho

influen a
bilitate

sugestibilitate adecv.
plan chelt. respons. bani

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Tabelul 1.
Diferenţa dintre patru variabile

Sugestibilitatea preadolescenţilor şi comportamentul lor consumativ
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un grad înalt de sugestibilitate au mai des 
planuri de cheltuieli inadecvate şi respon-
sabilitate redusă faţă de bani. 

Pentru confi rmarea ideii că formarea 
comportamentului consumativ inadecvat 
la preadolescenţi este infl uenţată de insu-
fi cienţa de relaţionare cu familia, astfel în-
cât preadolescenţii din familii dezintegra-
te au o responsabilitate redusă faţă de bani 
şi planuri de cheltuieli mai puţin adecvate 

Ucr. = 338, la p = 0,05
Tabelul 2 refl ectă diferenţa semnifi -

cativă între nivelul de infl uenţabilitate a 
subiecţilor din cele 2 loturi ( U=291,500 
pentru Ucr. = 338, la p = 0,05) , ceea ce 
înseamnă că subiecţii din familii tempo-
rar dezintegrate sunt mai infl uenţabili 
decât cei din familii integre. În ceea ce 
priveşte sugestibilitatea, avem acelaşi 
tablou: există diferenţă semnifi cativă în-
tre cele 2 loturi (U=319,000 pentru Ucr. 

= 338, la p = 0,05), astfel încât subiecţii 
din familii temporar dezintegrate sunt mai 
sugestibili decât cei din familii integre. 
Diferenţa dintre nivelul adecvanţei planu-
lui de cheltuieli este iarăşi semnifi cativă 
(U=336,000 pentru Ucr. = 338, la p=0,05), 

adică preadolescenţii din familii temporar 
dezintegrate au planuri de cheltuieli mai 
puţin adecvate faţă de preadolescenţii din 
familii integre. În ceea ce priveşte nive-
lul responsabilităţii faţă de bani avem un 
tablou asemănător. Există diferenţă sem-
nifi cativă între rezultatele acumulate la 
această probă de către subiecţii din cele 2 
loturi (U=310,000 pentru Ucr. = 338, la p = 
0,05), astfel încât preadolescenţii din fa-
milii integre sunt mai responsabili faţă de 
bani decât cei din familii temporar dezin-
tegrate. Analiza datelor obţinute ne permi-
te să afi rmăm că, într-adevăr, preadoles-
cenţii din familii temporar dezintegrate au 
un comportament consumativ mai puţin 
adecvat (responsabilitate redusă faţă de 

Test Statistics a

291,500 319,000 336,000 310,000
756,500 784,000 798,000 775,000

-2,348 -1,938 -1,182 -2,085
,019 ,053 ,237 ,037

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

influen a
bilitate

sugestibilitate adecv.
plan chelt. respons. bani

Grouping Variable: tip familiea. 

faţă de preadolescenţii din familii integre, 
am comparat nivelul responsabilităţii faţă 
de bani şi adecvanţei planului de cheltu-
iele prin metoda statistică Mann-Whitney, 
una dintre cele mai valide metode nepara-
metrice. În tabelul 2 sunt refl ectate datele 
în plan comparativ, precum şi compararea 
adiţională a nivelului de infl uenţabilitate 
şi sugestibilitate a celor două loturi. 

Tabelul 2
Diferenţa nivelului de infl uenţabilitate, sugestibilitate, responsabilitate şi 

adecvanţa planului de cheltuieli
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bani şi planuri de cheltuieli neadecvate), 
fapt care se poate datora insufi cienţei de 
relaţionare cu părinţii. 

Cât priveşte cea din urmă ipoteză a 
cercetării noastre: subiecţii de gen femi-
nin prezintă tendinţe de comportament 
consumativ mai adecvat comparativ cu 
subiecţii de gen masculin, datele obţinu-
te de noi cer infi rmarea ei. În societatea 
noastră există stereotipul precum că feme-

ile cheltuie mai mulţi bani şi cu mai multă 
uşurinţă decât bărbaţii. În acelaşi timp, la 
vârsta preadolescentă, există ideea pre-
cum că fetele sunt mai strângătoare şi mai 
responsabile în ceea ce priveşte resursele 
băneşti. Rezultatele cercetării noastre in-
fi rmă această ipoteză, după cum indică da-
tele refl ectate în tabelul 3. La parametrul 
comportamentul consumativ avem practic 
o echitate gender. 

Test Statisticsa

360,500 407,000 428,000 436,500
888,500 813,000 956,000 842,500

-1,299 -,608 -,300 -,172
,194 ,543 ,764 ,864

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

influen a
bilitate sugestibilitate

adecv.
plan chelt.

respons. bani

Grouping Variable: sexa. 

Tabelul 3.
Diferenţa nivelului de responsabilitate în funcţie de gen

Ucr. = 336, p = 0,05
Deşi există o oarecare diferenţă între 

nivelul mediu de adecvanţă a planului de 
cheltuieli, fetele având prioritate şi res-
ponsabilitate faţă de bani, băieţii având 
prioritate, totuşi această diferenţă nu este 
semnifi cativă pentru ambele cazuri. Di-
ferenţa rezultatelor dintre fete / băieţi la 
chestionarul adecvanţa planurilor de chel-
tuieli nu este semnifi cativă (U=428,000 
pentru Ucr.= 336, p = 0,05). Aceeaşi si-
tuaţie o avem şi în cazul responsabilităţii 
faţă de bani. Diferenţa rezultatelor nu este 
semnifi cativă (U=428,000 pentru Ucr. = 
336, p = 0,05 ).

Deci, în urma studiului realizat am 
ajuns la următoarele concluzii: 

Emigrarea părinţilor cu scopul de • 
a munci este un fenomen foarte frecvent 
care, pe lângă benefi ciile pe care le aduce 
celor rămaşi acasă, are şi multe infl uenţe 
negative asupra copiilor rămaşi fără pă-
rinţi. 

Unul din efectele migraţiei asupra • 
preadolescenţilor este insufi cienţa de rela-
ţionare cu părinţii ce conduce în mai mul-
te cazuri la formarea unui comportament 
consumativ mai puţin adecvat. 

Una din formele de manifestare a • 
comportamentului consumativ inadecvat 
este responsabilitatea redusă faţă de bani 
şi planurile de cheltuieli defectuoase. 

Am demonstrat existenţa unei legă-• 
turi între nivelul înalt de infl uenţabilitate 

Sugestibilitatea preadolescenţilor şi comportamentul lor consumativ
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şi sugestibilitate şi inadecvanţa compor-
tamentului consumativ (manifestată prin 
planuri de cheltuieli incoerente şi respon-
sabilitate redusă faţă de bani).

Am observat că subiecţii infl uenţa-• 
bili sunt aproape întotdeauna şi sugesti-
bili. 

Numărul preadolescenţilor cu com-• 
portament consumativ inadecvat din rân-
durile celor cu părinţii acasă este depăşit 
considerabil de preadolescenţii cu părinţi 
plecaţi. 

Nu există o diferenţă netă între bă-• 
ieţi şi fete în ceea ce priveşte responsabi-
litatea faţă de bani şi adecvanţa planurilor 
de cheltuieli, fapt ce contravine miturilor 
existente. 
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