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Analiza cercetărilor științifice recente privind fenomenul 
de violenta si prevenirea violenței 
 

Acest studiu prezintă o imagine de ansamblu a  fenomenului violenta in scoli si prevenirea 

acestuia. 

Aproape niciun studiu nu a furnizat estimări ale prevalenței pe perioade specifice vârstei și specifice 

sexului pentru violența fizică si psihologica in scoli . 

În afară de casă, școlile sunt poate cele mai importante locuri pentru dezvoltarea generală a 

copiilor și tinerilor. Școlile promovează bunăstarea social-emoțională și dezvoltarea cognitivă 

necesară succesului pe toată durata vieții. Școlile oferă, de asemenea, oportunități pentru 

mobilitatea socială și încurajează participarea la o societate democratică (Labaree, 1997). A fi sigur 

la școală permite profesorilor, personalului și studenților să lucreze împreună pentru a atinge repere 

academice și a dezvolta abilități sociale și emoționale. Într-adevăr, siguranța școlară este o condiție 

necesară pentru ca personalul și elevii să se poată implica în activități educative. Un accent major 

al personalului școlar este, apoi, promovarea siguranței și prevenirea violenței în școli (Berkowitz, 

De Pedro, Couture, & Benbenishty, 2014; Cawood, 2013; Dupper, 2010; Gilreath, Astor, Estrada, 

Benbenishty și Unger, 2014; Goodemann, Zammitt, & Hagerdorn, 2012; Johnson, Burke, & Gielen, 

2012; Pitner, Astor, & Benbenishty, 2015; Pitner, Marachi, Astor și Benbenishty, 2015). 

Personalul școlii, inclusiv profesorii, administratorii, consilierii și asistenții sociali, pot lucra 

împreună pentru a forma și implementa politici, intervenții și proceduri care fac școlile mai sigure 

Prin urmare, personalul școlar trebuie să fie conștient de problemele empirice și teoretice actuale 

legate de violența școlară și de programele disponibile eficiente de prevenire a  violenței școlare. 

Violența împotriva copiilor include toate formele de violență împotriva persoanelor sub 18 ani, 

indiferent dacă sunt săvârșite de părinți sau de alți îngrijitori, colegi, parteneri, profesori sau 

străini.Intimidarea și victimizarea în școli sunt tipuri mai frecvente de violență școlară. Definită ca 

opresiunea psihică sau fizică repetată a unei persoane mai puțin puternice de către o persoană mai 

puternică (Ttofi & Farrington, 2011), bullying-ul are efecte negative semnificative pe termen lung și 

pe termen scurt asupra elevilor, profesorilor și școlilor. Literatura extinsă sugerează că, dincolo de 

durerea și suferința evidentă și imediată care însoțesc incidențele de intimidare, victimele pot avea 

rezultate psihologice, comportamentale și somatice. Acestea pot include dificultăți de somn, dureri 

abdominale, dureri de cap, consumul de substanțe, depresie, singurătate, anxietate, stima de sine 

scăzută, idee suicidară, scăderea performanțelor academice și prezență la școală (de exemplu, 

Espelage & Swearer, 2003; Schneider, O'Donnell, Stueve, & Coulter, 2012). Legătura cu depresia 

poate fi deosebit de puternică, deoarece unele cercetări sugerează că probabilitatea de a fi deprimat 
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cu mult timp după părăsirea școlii (până la 36 de ani mai târziu) a fost mult mai mare pentru copiii 

care au fost intimidați la școală, comparativ cu cei care nu erau (Ttofi, Farrington , Losel, & Loeber, 

2011); acest efect apare probabil și înainte ca elevii să părăsească școala, deoarece studenții care 

au fost intimidați au avut mai multe șanse să fie deprimați chiar și după controlul altor factori de risc. 

Cyberbulling-ul prezintă rezultate la fel de negative, iar victimele acestor interacțiuni au și rezultate 

multiple negative (Cassidy, Faucher și Jackson, 2013). 

Aceasta este o problemă de sănătate publică, drepturile omului și sociale. Foarte puține studii 

au furnizat violență fizică săvârșită la școală, dar poate avea un impact fizic, provocând stres 

psihologic, dizabilitate fizică permanentă și sănătate fizică sau psihică pe termen lung. Copiii care 

au prezentat orice tip de violență la școală pot dezvolta tulburări de atașament reactiv, inactivitate 

fizică modestă, exces de greutate sau obezitate, diabet, obiceiuri de fumat, consum greu de alcool, 

sănătate slabă auto-evaluată, cancer, boli de inimă și boli respiratorii și alte rezultate negative.  

Cele șase tipuri principale de violență interpersonală care tind să se producă în diferite etape ale 

dezvoltării unui copil. 

1.Maltratare (inclusiv pedeapsă violentă): violență fizică, sexuală și psihologică / emoțională. 

2.Bullying (inclusiv cyber-bullying). 

3. Violența în rândul tinerilor: concentrată în rândul copiilor și adulților tineri cu vârsta cuprinsă între 

10 și 29 de ani, apare cel mai adesea în mediul comunității între cunoscuți și străini. 

4. Violența partenerului intim (sau violența în familie): violență fizică, sexuală și emoțională de către 

un partener sau un fost partener. 

5. Violența sexuală: contact sexual încheiat sau tentativ, neacordat, și acte de natură sexuală care 

nu implică contact. 

6. Violență emoțională sau psihologică: restricționarea mișcărilor unui copil, denigrare, ridicol, 

amenințări și intimidare, discriminare, respingere și alte forme non-fizice de tratament ostil.  

Plan International estimează că cel puțin 246 de milioane de băieți și fete suferă de violență 

școlară în fiecare an.  

Violența în școli este una dintre cele mai vizibile forme de violență împotriva copiilor: include violența 

fizică, psihologică și sexuală și intimidarea, care sunt legate de cauze precum genul și normele 

sociale și factori structurali și contextuali mai largi, cum ar fi inegalitatea veniturilor, privarea, 

marginalizarea și conflict.  

Violența poate fi orice formă de agresiune fizică cu intenția de a răni (pedeapsă corporală și 

intimidare fizică) de către adulți și alți copii. Pedeapsa corporală este orice pedeapsă în care se 

folosește forța fizică și care este destinată să provoace un anumit grad de durere sau disconfort; 

este adesea folosit pentru a pedepsi performanțele academice slabe sau pentru a corecta 

comportamentul greșit.Violența psihologică include abuzuri verbale și emoționale: izolarea, 

respingerea, ignorarea, insultele, răspândirea zvonurilor, alcătuirea minciunilor, chemarea numelui, 
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ridiculizarea, umilința și amenințările și pedepsele psihologice. 

Pedepsele psihologice nu sunt fizice, ci umilesc, denigrează, țap ispășitor, amenință, sperie sau 

ridiculizează un copil sau un adolescent. Violența sexuală include intimidarea de natură sexuală, 

hărțuirea sexuală, atingerea nedorită, constrângerea sexuală și violul și afectează atât fetele, cât și 

băieții. Violența în școli creează nesiguranță și teamă, care dăunează climatului școlar general și 

încalcă dreptul elevilor de a învăța într-un mediu sigur și neplăcut. 

Școlile nu își pot îndeplini rolul de locuri de învățare și socializare dacă copiii nu se află într-un mediu 

lipsit de violență.  

Întrucât copiii petrec mai mult timp în îngrijirea adulților în școli și în alte locuri de învățare 

decât în orice alt loc în afara caselor lor; din cauza acelor violențe care apar la școală ar trebui să 

fie cercetate problemele fizice, psihologice și sociale care decurg din aceasta.  

Violența în școală poate avea un impact fizic și poate provoca stres psihologic, dizabilitate fizică 

permanentă și sănătate fizică sau psihică pe termen lung. Impacturile fizice sunt cele mai evidente 

și pot include răni ușoare sau grave, vânătăi, fracturi și decese prin omucidere sau sinucidere. O 

serie de studii au arătat corelații între pedeapsa corporală și sănătatea mintală precară. Victimele 

pedepsei corporale sunt susceptibile să devină pasive și excesiv de prudente și să se teamă de 

exprimarea liberă a ideilor și sentimentelor lor, în timp ce, în același timp, pot deveni autorii violenței 

psihologice. Copiii care sunt pedepsiți fizic au mai puține șanse decât ceilalți copii să internalizeze 

valorile morale și sunt mai puțin înclinați să reziste ispitei, să se angajeze în comportament altruist, 

să empatizeze cu ceilalți sau să exercite o judecată morală de orice fel. Ei sunt mai înclinați să 

dezvolte o conduită dezordonată și agresivă, cum ar fi lovirea fraților, părinților, colegilor de școală 

și prietenilor sau prietenelor. Și pot deveni adulți care sunt predispuși la pedepse împotriva propriilor 

copii, și astfel transmit mai departe obiceiurile de violență.  

Copiii care au prezentat orice tip de violență la școală pot dezvolta o tulburare de atașament 

reactiv, care este clasificată de manualul de diagnosticare și statistică ediția a V-a (DSM-5) ca o 

condiție de traumă și de stres a copilăriei timpurii cauzată de neglijență socială și maltratare. Copiii 

afectați au dificultăți în formarea atașamentelor emoționale față de ceilalți, arată o abilitate scăzută 

de a experimenta emoții pozitive, nu pot căuta sau accepta apropierea fizică sau emoțională și pot 

reacționa violent atunci când sunt ținuți, îmbrăcați sau mângâiați. Comportamental, copiii afectați 

sunt imprevizibili, sunt greu de consolat și sunt greu de disciplinat. Au o dorință puternică de a-și 

controla mediul și de a lua propriile decizii. Schimbările de rutină, încercările de control sau invitațiile 

nesolicitate la confort pot provoca furie, violență sau comportament auto-vătămător. În clasă, aceste 

provocări inhibă dobândirea deprinderilor academice de bază și conduc la respingerea de la 

profesori și colegi deopotrivă. Abuzul în copilărie a fost corelat cu dificultăți în memoria de lucru și 

funcționarea executivă. Copiii sunt mai susceptibili să se angajeze în comportamente sexuale cu 

risc ridicat, abuz de substanțe, să aibă o implicare cu sistemul legal și să experimenteze încarcerare. 
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Copiii pot răspunde la inter-legături cu agresivitate, frică, sfidare sau furie; dezvoltă o schemă de 

sine negativă și prezintă simptome somatice de suferință. Starea de neliniște psihomotorie este 

frecventă, la fel ca hiperactivitatea și mișcările stereotipice, cum ar fi lovirea mâinilor sau balansarea.  

Este important să recunoaștem că elevii nu sunt singurii din școli care pot întâmpina 

intimidare și victimizare. De asemenea, profesorii și personalul se confruntă cu victimizarea (Astor, 

Behre, Wallace și Fravil, 1998; Espelage et al., 2013; Reddy și colab., 2013; Ziera, Astor și 

Benbenishty, 2004). Într-un studiu recent despre profesori, 80% au raportat că au fost victimizați în 

ultimii doi ani. Același studiu a indicat faptul că profesorii au raportat că au fost victimizați de două 

grupuri primare – elevi/studenți și părinți. 

Exista mai multe programe de prevenire si o abordarea socio-ecologică a violenței școlare. 

Programele care vizează prevenirea violenței sunt în mare parte bazate pe înțelegerea cauzelor, 

riscurilor și a factorilor de protecție care sunt conectați la violență în școli. Bullying-ul și violența în 

școli au fost frecvent explicate de teoriile axate pe dinamica interpersonală și intrapersonală (Hudley 

Britsch, Wakefield, Demorat, & Cho, 1998; Rocque, 2012). Aceste teorii depind de înțelegerea 

modului și de ce indivizii se angajează în comportamente particulare sau răspund în anumite moduri. 

Cu toate acestea, au apărut alte teorii care utilizează o abordare socio-ecologică pentru a înțelege 

violența școlară (Benbenishty & Astor, 2005; Bryk, Sebring, Allensworth, Easton și Luppescu, 2010; 

Espelage, 2014). Aceste teorii socio-ecologice sunt importante pentru înțelegerea influențelor din 

școală și din afara acesteia. Organizarea școlii și luarea deciziilor sunt recunoscute din ce în ce mai 

mult ca factori cheie care ajută școlile să facă față violenței (de exemplu, Astor, Meyer, Behre, 1999). 

În unele școli, disponibilitatea pentru schimbare și disponibilitatea de a învăța sunt scăzute 

(Berkowitz, Bowen, Benbenishty, & Powers, 2013, Thapa, Cohen, Guffey și Higgins-D’Alessandro, 

2013). În alte școli, o conducere puternică ajută la abordarea influențelor externe, inclusiv sărăcia 

de cartier, criminalitatea și opresiunea (Astor, Benbenishty, & Estrada, 2009). 

Mai jos prezentăm exemple de programe de prevenire și intervenție care sunt disponibile 

pentru școli. Aceasta nu este o listă cuprinzătoare a tuturor programelor disponibile, dar oferim 

exemple de programe utilizate frecvent și eficiente care ajută la ilustrarea ce poate face un program 

eficient pentru o școală. 

Promovarea programului de strategii alternative de gândire (PATHS) 

PATHS a fost conceput pentru a reduce agresivitatea și comportamentele cu probleme și 

pentru a promova competența socială și emoțională. PATHS se concentrează pe cinci domenii ale 

funcționării elevilor: (1) abilități de prietenie și comportament pro-social; (2) autocontrol; (3) 

înțelegere emoțională; (4) soluționarea și comunicarea conflictelor; și (5) abilități de soluționare a 

problemelor.  

Programul de prevenire a bullyingului Olweus (OBPP) 

OBPP este un alt program cuprinzător la nivel școlar, conceput pentru a reduce și a preveni 
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intimidarea în clasele 1 până la 8. Acest EBP a fost tradus în mai mult de 12 limbi, implementat în 

mai mult de 15 țări și se bazează pe o restructurare sistematică a mediului școlar.  Această 

restructurare redirecționează comportamentul de intimidare și recompensează comportamentele 

pro-sociale. Cadrul conceptual pentru această intervenție se bazează pe cercetarea dezvoltării și 

modificării comportamentului agresiv, precum și a dimensiunilor pozitive pentru creșterea copilului 

(Olweus & Limber, 2010a). Obiectivul OBPP este de a structura un mediu școlar în care adulții sunt 

angajați, îngrijiți, stabilesc limite în ceea ce privește comportamentul inacceptabil și oferă consecințe 

negative asupra violenței și unde adulții acționează ca autorități și modele pozitive (Limber, 2012). 

Succesul OBPP se datorează în mare măsură integrării acestor principii în mediul școlar.  

Cele două programe prezentate mai sus oferă exemple de intervenții de succes pentru 

intimidare și violență școlară. Unii cercetători consideră că există caracteristici care stau la baza 

unor intervenții eficiente (Pitner, Astor și Benbenishty, 2015). Pitner și colab. (2015) au examinat 

programele de prevenire / intervenție a violenței bazate pe dovezi și au observat că intervențiile de 

succes la nivelul întregii școli au caracteristici fundamentale: (1) sunt intervenții cuprinzătoare pe 

toate nivelurile ecologice ale unei comunități școlare; (2) crește conștientizarea, investiția și 

responsabilitatea elevilor, profesorilor și părinților cu privire la tipurile de violență din școli (de 

exemplu, lupte, hărțuire sexuală, arme); (3) stabilesc așteptări și reguli clare pentru întreaga școală 

. 

Alte programe generale de prevenție : 

Programe de sănătate mintală 

Aceste programe sunt importante în prevenirea primară a violenței care afectează tinerii. 

Experiența sau asistarea la violență poate contribui la probleme mentale, în special tulburări de 

stres posttraumatic. Programele de prevenire a violenței în domeniul sănătății mentale urmăresc să 

recunoască relația intrinsecă dintre o sănătate mentală bună și prevenirea violenței care afectează 

tinerii. 

Role media 

Campaniile de educație publică, precum cele împotriva fumatului, sunt o intervenție 

preventivă universală care a făcut parte din proiectele de prevenire comunitare de succes.  

În afară de anunțurile privind serviciile publice și alte reclame, televiziunea are potențialul de a 

efectua mesaje antiviolente. Un studiul recent a sugerat că televiziunea ar putea fi utilizată pentru a 

trimite mai multe mesaje prosociale despre violență, arătând consecințele negative ale 

comportamentului violent și ale alternativelor nonviolente la rezolvarea problemelor, subliniind și 

teme anti-violente. 

Programe de dezvoltare a tineretului 

Dezvoltarea tineretului este o abordare care îi ajută pe tineri să devină competenți social, 

moral, emoțional, fizic și cognitiv. Strategiile de dezvoltare a tineretului construiesc active interne și 
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externe, ajutându-i să dezvolte caracteristici care sunt necesare pentru a preveni probleme grave, 

cum ar fi violența, sarcina adolescenților și abandonul școlar. Când tinerii primesc sprijinul și 

oportunitățile de creștere într-un mediu fara violenta, experimentează îmbunătățiri semnificative în 

plan academic. Dezvoltarea tineretului poate fi integrată în orice cadru, inclusiv în școli, programe 

după școală, împreună cu programe guvernamentale și comunitare. 

Descurajarea se referă la măsura în care amenințarea sancțiunilor de justiție penală îi 

împiedică pe oameni să se implice într-un comportament violent. Teoria descurajării este bine 

stabilită în domeniul justiției penale si  poate fi considerate ca intervenție preventiva Teoria 

sugerează că creșterea certitudinii sancțiunilor crește efectul lor preventiv (Reiss și Roth, 1993).  

Punerea în aplicare a unui program de prevenire a violenței nu este suficientă pentru a 

asigura succesul pe termen lung. Utilizarea datelor într-un mod continuu și interactiv este importantă 

pentru intervenții de succes și îmbunătățire continuă (Astor, Benbenishty, Estrada, 2009; Astor, 

Rosemond, Pitner și Marachi, 2006; Benbenishty & Astor, 2007; Benbenishty & Astor, 2012a; 

Benbenishty & Astor, 2005; Benbenishty, Astor, & Estrada, 2008). Datele colectate pe parcursul 

procesului de evaluare și intervenție pot fi utilizate în mai multe scopuri: creșterea conștientizării; 

motivează și mobilizează elementele constitutive; evalua amploarea problemelor; monitorizează 

implementarea intervențiilor și evaluează succesul acestora. Datele specifice școlii ar trebui 

furnizate în mod continuu diferitelor grupuri pe parcursul evaluării și implementării. În acest fel,  

școlile își pot identifica nevoile, punctele forte, resursele și limitările. Comunitățile școlare pot apoi 

să discute și să aleagă cum să lucreze pentru atingerea obiectivelor lor. 

Spre acest scop, monitorizarea sistematică este o modalitate de utilizare a datelor. Școlile sunt 

organizații dinamice care se schimbă constant, iar monitorizarea sistematică este o modalitate de a 

evalua și de a împărtăși în mod continuu cu reprezentanții școlii ceea ce se întâmplă cu probleme 

de violență sau intimidare. Colectarea continuă și schimbul de date creează o abordare „întreagă a 

școlii” pentru înțelegerea și soluționarea unei probleme.  

Ceea ce face ca monitorizarea sistematică să fie valoroasă este informația contextuală 

personalizată pentru orice școală dată. De exemplu, descrierea frecvenței anumitor comportamente 

la un moment dat în timp, și apoi pe o perioadă extinsă, poate fi înțeles ca primul pas în utilizarea 

monitorizării sistematice. Apoi, școlile pot compara aceste informații în cadrul și între setări. În 

selectarea și adoptarea unui program de prevenire / intervenție a violenței, este necesar să se 

stabilească ce tipuri de violență sunt mai răspândite și problematice, precum și care niveluri de grad 

se confruntă cu mai multă victimizare. Atentia si cercetarile recente ale presei subliniaza importanta 

intelegerii modului in care diferite grupuri vulnerabile experimenteaza violenta. Violența de gen 

(Carrington, 2013; Oliver, Soler și Flecha, 2009), rasismul, sexismul și homofobia continuă să pună 

anumite grupuri de persoane în pericol de violență crescută (Peguero și Williams, 2013). Există 

multe grupuri vulnerabile în orice școală, iar problemele legate de gen, rasă și religie sunt domenii 
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cheie de studiu și sunt în centrul atenției cercetării în întreaga lume (Benbenishty & Astor, 2012a; 

DeBarbieux, Blaya, & Vidal, 2003; Oliver et al., 2009; Smith, 2004). Aceste considerente pot părea 

de bun simț, dar informațiile sistematice rămân adesea evazive pentru școli.  

Violența școlară rămâne o preocupare continuua pentru școlile din întreaga lume și sunt 

necesare eforturi coordonate pentru a face schimbări semnificative în modul în care comunitățile 

școlare abordează violența și alte probleme. Deși preocupările cu privire la violență sunt 

omniprezente, fiecare școală este diferită. Unele dintre aceste diferențe sunt evidente, inclusiv școli 

din diferite țări și de pe diferite continente. Cultura, religia, statutul socioeconomic și etnia 

influențează, de asemenea, dinamica unei școli și pot varia în interiorul unei țări, oraș, district sau 

chiar o școală. Comunitatea din jur a unei școli, inclusiv influența culturii și a religiei sau a statutului 

socioeconomic, este o influență cheie asupra comportamentelor indivizilor care frecventează 

școala. Astfel, intervențiile pentru a aborda dinamica și interacțiunile din cadrul unei școli trebuie să 

ia în considerare în mod necesar comunitatea din jur și influențele. 

Intervențiile din școli sunt modalități puternice și eficiente de a combate violența și 

victimizarea și necesită participarea tuturor persoanelor  in mod special al celor care lucrează în 

școali si parinti .  

Dată fiind complexitatea comunităților școlare, natura violenței și cerințele intervențiilor, este 

chiar mai important ca factorii de decizie să înțeleagă natura problemelor din școlile lor și contextul 

relevant. Doar să răspunzi la violență într-o școală nu este suficient. În schimb, liderii școlilor și 

părțile interesate trebuie să aibă acces la date care să le permită perfecționarea problemelor 

specifice cu care se confruntă anumite grupuri de oameni din școlile lor. Este apoi posibil să se 

evalueze dacă violența și victimizarea au scăzut. 

Atunci când toată lumea dintr-o școală - inclusiv administratori, profesori, personal, părinți și 

elevi - înțelege clar sfera și gravitatea violenței și a altor probleme, pot colabora pentru a găsi soluții. 

Utilizarea monitorizării sistematice pentru culegerea și partajarea datelor permite unei comunități 

școlare să urmărească o misiune comună a unui mediu nonviolent, sigur, în care se promovează  

progresul social, emoțional și academic. 

Dovezile obținute din studii internaționale arată clar că disciplina pozitivă nonviolentă dă 

rezultate mai bune, în timp ce orice tip de violență este asociată cu multe rezultate rele. Adoptarea 

celei mai eficiente abordări didactice la nivelul întregului sistem de învățământ, prin susținerea 

cadrelor didactice pentru a dezvolta strategii de non-violență și disciplină pozitivă ar putea fi calea 

cea mai bună de a se apropia de realizarea dreptului copiilor la protecția împotriva tuturor formelor 

de violență în toate mediile, inclusiv şcoală. 
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    Studiu de cercetare 
 

 

 

 

 
Analiza abuzului verbal, violenței fizice și intimidării într-un 
eșantion de elevi din Romania  

 

 

Acest capitol este rezumatul unei cercetări realizate pentru Proiectul european „Echilibrul prin 

non-violență” 

Am administrat un chestionar de 25 de itemi (apendicele A) cu privire la violența psihologică 

și fizică și factorii determinanți ai acesteia elevilor Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria 

(România), colectând date pe un eșantion total de 828 de participanți. 

În această primă secțiune vor fi incluse rezumate despre datele demografice. 

 

Tabelul 1 - Statistici descriptive despre variabila „Vârstă” 

 

 

Vârsta Frecvența Procentaj Frecvență 

cumulativă 

10 1 0 1 

11 0 0 1 

12 1 0 2 

13 2 0 4 

14 25 3 29 

15 239 29 268 

16 206 25 474 

17 212 26 686 

18 118 14 805 

19 22 3 826 

20 2 0 828 
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Grafic 1. Histograma frecvenței pentru variabila „vârstă” 

 

 

 

Vârstele participanților variază între 10 și 20 de ani. Cu toate acestea, marea majoritate a 

participanților (94%) au între 15 și 18 ani. 

Următorul tabel reprezintă numerele legate de sex. Datele arată că, referindu-ne la această 

variabilă, eșantionul este destul de echilibrat (M = 54%, F = 46%). 

Tabelul 2. Tabelul de frecvență și procent pentru variabila sex 

 

Sex Frecvența Procentaj 

Masculin 446 54% 

Feminin 382 46% 

 

Analiza predictive 

 

Scopul acestei cercetări este de a examina care sunt factorii care pot fi determinanți ai 

rezultatelor negative și pozitive ale mai multor forme de violență (verbală, fizică și bullying). În acest 

scop, am efectuat un set de analize de regresie, proceduri statistice capabile să determine valoarea 

predictivă a mai multor variabile. 

Pentru o mai bună înțelegere, am grupat predictorii în mai multe grupuri: 

- Victimizarea 

- Reacții 

- Observarea comportamentelor violente / sprijinirea victimelor 

- Caracteristici personale 
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Vom măsura valoarea predictivă a fiecăreia dintre aceste seturi de variabile separat pentru 

fiecare rezultat. Rezultatele incluse în acest studiu sunt: 

- Intenția de a face rău de sine (1 articol) 

- Satisfacție pentru viață (4 elemente) legate de relații, viață, context social 

- Intenția de a părăsi școala sau contextul personal (1 articol) 

Pentru fiecare model predictiv am inclus în statistici următorii indicatori: 

• . Este valoarea predictivă a variabilei exprimată în puncte standardizate 

• B. este valoarea predictivă a variabilei exprimată în puncte brute 

• T. este testul statistic care determină dacă valoarea predictivă este semnificativă 

• P. reprezintă probabilitatea de eroare. Se impunea ca această valoare să fie egală sau mai mică 

de 0,05 pentru a afirma semnificația și, astfel, în acest caz, că variabila are o valoare predictivă în 

determinarea rezultatelor. Pentru a simplifica acest pas, am evidențiat în galben rezultatele 

semnificative. 

• VIF. Este factorul inflației de varianță, este un indicator al multicollinearității. Multicollinearitatea  

este gradul în care diferiți predictori sunt corelați între ei. Într-un model predictiv ne propunem să 

avem predictori care indică o construcție diferită. Deci, prezența posibilă a corelației excesive între 

predictori este negativă. De multe ori este considerat a fi pozitiv să aibă valori VIF apropiate de 1. 

În mod obișnuit, se folosesc întreruperi la 5 sau 10 pentru a defini o multicollinearitate prea mare. 

În studiul nostru, indicatorul VIF este totuși corect întotdeauna aproape de 1 

 

Efectul de a fi victimă 

 

Primul set de predicții este legat de diferite forme de victimizare. Am vrut să vedem dacă 

victimizarea efectivă are impact asupra rezultatelor negative și pozitive. 

În tabelul 3 se poate observa că a fi victime ale atacurilor fizice (t = 4.247, p <.001) și a 

intimidării (t = 0,232, p <.001) duc la o șansă crescută de auto-vătămare. A fi agresat ( 

este chiar mai predictiv că este supus violenței fizice (()  

 

Tabelul 3. Cum influențează victimizarea asupra intenției de auto-vătămare 

 

Variabile  B T p VIF 

Victimă verbală -0,003 -0,004 -0,084 0,933 1,316 

Victima fizică 0,155 0,227 4,247 <.001 1,215 

Victima Bulliying 0,232 0,240 6,516 <.001 1,156 
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Variabilă dependentă: intenția de a face rău de sine 

 

Sursa DF SS MS F p 

Regresiune 3 232,568 77,53 28,42 <.001 

Rezidual 824 2247,561 2,73   

Total 827 2480,12    

R2 = 0,0938 

 

În mod similar, aceiași predictori au un impact semnificativ asupra intenției de a părăsi 

contextul, fiind supuși violenței fizice (t = 3.242, p <.001) și intimidării (t = 3.001, p <.001) cresc 

semnificativ șansa de a conduce victima să părăsească contextul. Valoarea predictivă a celor două 

variabile sunt similare (respectiv  = 0,122 și  = 0,110). 

Tabelul 4. Cum afectează victimizarea intenția de a părăsi contextual 

 

Variabile  B T P VIF 

Victimă Verbală 0,052 0,067 1,328 n.s. 1,316 

Victimă Fizică 0,122 0,208 3,242 <.001 1,215 

Victimă Bulliying 0,110 0,132 3,001 <.003 1,156 

 

Variabilă dependentă: intenția de a părăsi contextual 

 

Sursa DF SS MS F p 

Regresiune 3 151,365 50,45 12,924 <.001 

Rezidual 824 3216,755 3,904   

Total 827 3368,12    

R2 = 0,0449 

 

În mod constant, de asemenea, pentru satisfacția rezultatului pe viață, factorii predictivi sunt 

din nou supuși violenței fizice (t = -3,004, p =, 003) și sunt victime ale intimidării (t = t = - 3,573, p 

<.001), dar desigur direcția de predicție sunt opuse. Fiind victime ale acestor forme de violență 

reduce satisfacția pentru viață (respectiv  = -0113 și  = 0,131). 
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Tabelul 5. Impactul victimizării asupra satisfacției pentru viață 

 

Variabile  B T P VIF 

Victimă Verbală -0,035 -0,140 -0,890 n.s. 1,316 

Victimă Fizică -0,113 -0,602 -3,004 .003 1,215 

Victimă Bulliying -0,131 -0,493 -3,573 <.001 1,156 

 

Variabilă dependentă: Satisfacție pentru viață 

 

Sursa DF SS MS F p 

Regresiune 3 1437,028 485,676 12,728 <.001 

Rezidual 824 31441,62 38,157   

Total 827 32898,651    

R2 = 0,0408 

 

Efectele reacțiilor la violență 

 

Oamenii sunt diferiți în ceea ce privește reacțiile la violență și furie. În această secțiune am 

dorit să analizăm posibilii factori de risc sau de protecție la modurile în care oamenii reacționează 

la stres și furie. Trei strategii de stres par să crească șansa intenției de a face rău. Mai exact 

persoanele care se închid în ele și nu mai vorbesc (t = 4.185, p <.001) persoane care reacționează 

verbal (t = 3.393, p = 0,001, t = 2.334, p = 0,02) sau au tendința fizică să reacționeze mai mult cu 

auto-agresiune. 

 

Tabelul 6. Efectul reacțiilor la violență pentru intenția de a face rău de sine 

 

Variabile  B T P VIF 

Managementul 

emoțiilor 

-0,009 -0,007 -0,258 n.s. 1,123 

Închis în sine  0,143 0,150 4,185 <.001 1,034 

Ignoră 0,023 0,018 0,656 n.s. 1,127 

Reacții Verbale 0,142 0,118 3,393 0,001 1,551 

Reacții Fizice 0,097 0,092 2,334 0,02 1,529 
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Variabilă dependentă: intenția de a face rău de sine 

 

Sursa DF SS MS F p 

Regresiune 5 175,357 35,071 12,508 <.001 

Rezidual 822 2304,772 2,804   

Total 827 2480,129    

R2 = 0,0651 

 

Reacțiile au o valoare predictivă scăzută pentru determinarea intenției de a pleca. De fapt, 

cea mai variabilă nu are o relație semnificativă cu acest rezultat. Doar reacțiile fizice variabile par a 

fi asociate cu intenția de a pleca. Persoanele care reacționează cu violență fizică la violență au, de 

asemenea, mai multe șanse să vrea să abandoneze contextul școlar (t = 3.046, p <.001,   = 

0,213). 

 

Tabelul 7. Efectele reacțiilor la intenția de a părăsi 

 

Variabile  B T P VIF 

Managementul 

emoțiilor 

-0,011 -0,010 -0,319 n.s. 1,123 

Închis în sine  0,031 0,038 0,906 n.s. 1,034 

Ignoră 0,025 0,022 0,032 n.s. 1,127 

Reacții Verbale 0,060 0,058 0,041 n.s. 1,551 

Reacții Fizice 0,213 0,234 3,046 P<.001 1,529 

 

Variabilă dependentă: intenția de a pleca 

 

Sursa DF SS MS F p 

Regresiune 5 218,930 43,786 11,429 <.001 

Rezidual 822 3149,19 3,831   

Total 827 3368,12    

R2 = 0,065 

 

În tabelul 8 este posibil să se studieze ce relații există între reacții și satisfacție pentru viață. 

Este posibil să observăm în mod clar că unele variabile pot fi definite ca factori de protecție, în timp 

ce altele sunt factori de risc. Capacitatea de a gestiona corect emoțiile atunci când este atacat crește 

satisfacția pentru viață (t = 4,931, p <0,001, b = 0,177), tendința de a închide și a opri discuția (t = -
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3,524, p <0,001, b = -0,121) și să reacționeze verbal (t = - 2,208, p = 0,028, b = -0,093) sunt asociate 

cu o reducere a satisfacției pentru viață, și din acest motiv pot fi considerați factori de risc. 

 

Tabelul 8. Efectul reacțiilor asupra satisfacției pe viață 

 

Variabile  B T P VIF 

Managementul 

emoțiilor 

0,177 0,493 4,931 <.001 1,123 

Închis în sine  -0,121 -0,463 -3,524 <.001 1,034 

Ignoră 0,056 0,155 1,558 n.s. 1,127 

Reacții Verbale -0,093 0,282 -2,208 0,028 1,551 

Reacții Fizice -0,020 -0,071 -0,489 n.s. 1,529 

 

Variabilă dependentă: Satisfacție pentru viață 

 

Sursa DF SS MS F p 

Regresiune 5 1876,979 375,396 9,947 <.001 

Rezidual 822 31021,672 37,739   

Total 827 32989,651    

R2 = 0,0571 

 
În tabelul 9 există indicatorii legați de modelul de regresie al variabilelor de reacție la intenția 

de a face rău. Mai exact, așa cum vom vedea și în toate tabelele următoare, una dintre cele mai 

periculoase percepții este de a asocia sentimentul puterii cu temerile celorlalți. Această credință 

distructivă este legată de rezultatele negative. Este clar că studenții care au fost de acord cu această 

propoziție sunt, de asemenea, cei care au mai multă intenție de a-și face rău de sine (t = 4.175, p 

<.001,  = 0,151). Asertivitatea scăzută a apărut ca factor de protecție (t = 4.100, p <.001,  = -

0.150), probabil acest lucru poate fi explicat având în vedere că persoanele care nu reacționează 

excesiv într-un context violent tind să evite și mai multe conflicte și pentru acest lucru acumulează 

o mânie mai puțin reprimată. 
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Tabelul 9. Efectul caracteristicilor personale asupra Intenției de a autoagresiune 

 

Variabile  B T P VIF 

Comunicare eficientă 

pentru gestionarea 

conflictelor 

0,018 0,014 0,014 n.s. 1,132 

Leadership 0,017 0,014 0,458 n.s 1,152 

Comunicare egală -0,102 -0,083 -2,859 n.s. 1,125 

Asertivitate scăzută -0,150 0,119 4,100 <.001 1,174 

Ascunderea 

informațiilor cu 

persoane necunoscute 

0,009 0,009 0,028 n.s. 1,175 

Dacă se tem de mine, 

am putere 

0,151 0,128 4,175 <.001 1,152 

 

Variabilă dependentă: intenția de auto-vătămare 

 

Sursa DF SS MS F P 

Regresiune 6 167,704 27,951 9,924 <.001 

Rezidual 821 2312,425 2,817   

Total 827 2480,129    

R2 = 0,0608 

 
Tabelul 10 arată efectul caracteristicilor personale asupra intenției de a părăsi. Din nou, 

sentimentul puterii pentru frica celorlalți este o credință periculoasă, de fapt este legat în mod pozitiv 

de intenția de a părăsi contextul (t = 7.374, p <.001,  = 0,258), în timp ce comunicarea egală (t = 

-2,235, p = 0,026,  = -0,078) și asertivitate scăzută (t = 4.567, p <.001,  = -0,162) sunt înrudite 

negativ cu aceste rezultate și din acest motiv pot fi considerați factori protectori. 
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Tabelul 10. Efectul caracteristicilor personale asupra Intenției de a părăsi 

Variabile  B T P VIF 

Comunicare eficientă 

pentru gestionarea 

conflictelor 

0,018 0,016 0,503 n.s. 1,132 

Leadership 0,022 0,022 0,633 n.s 1,152 

Comunicare egală -0,078 -0,074 -2,235 0,026 1,125 

Asertivitate scăzută -0,162 0,150 4,567 <.001 1,174 

Ascunderea 

informațiilor cu 

persoane 

necunoscute 

-0,023 -0,021 -0,662 n.s. 1,175 

Dacă se tem de 

mine, am putere 

0,258 0,255 7,347 <.001 1,152 

 

Variabilă dependentă: intenția de a pleca 

 

Sursa DF SS MS F P 

Regressiune 6 404,315 67,386 18,666 <.001 

Rezidual 821 2963,80 3,610   

Total 827 3368,12    

R2 = 0,1136 

 

 
Tabelul 11 explică efectul caracteristicilor personale asupra satisfacției pentru viață. Este clar 

că acești factori au o pondere majoră în determinarea acestor rezultate pozitive. Factorii protectori, 

variabilele care se leagă pozitiv de satisfacția pe viață sunt comunicarea eficientă pentru 

gestionarea conflictelor (t = 5.925, p <.001,  = 0,190) și comunicare egală (t = 11.464, p <.001,  

= 0,366) și ascunderea informațiilor către persoane necunoscute (t = 2, p =, 046= 0,065). Factorii 

de risc sunt simțul puterii în temerile celorlalți (t = 3,179, p <0,001,  = -0,107), asertivitate scăzută 

(t = -3,179, p =, 002, = -0,104) 
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Tabelul 11. Efectul caracteristicilor personale asupra satisfacției pentru viață 

 

Variabile  B T P VIF 

Comunicare eficientă 

pentru gestionarea 

conflictelor 

0,190 0,527 5,925 <.001 1,132 
 
 

  

Leadership 0,076 0,232 2,356 0,019 1,152 

Comunicare egală 0,366 1,085 11,464 <.001 1,125 

Asertivitate scăzută -0,104 -0,301 -3,179 0.002 1,174 

Ascunderea informațiilor 

cu persoane necunoscute 

0,065 0,182 2 0.046 1,175 

Dacă se tem de mine, am 

putere 

-0,107 -0,329 -3,179 <.001 1,152 

 

Variabilă dependentă: Satisfacție pentru viață 

 

Sursa DF SS MS F P 

Regresiune 6 8417,746 1402,95 47,050 <.001 

Rezidual 821 24480,905 29,818   

Total 827 32898,651    

R2 = 0,1136 

 

 
În ultimele trei tabele am dorit să analizăm dacă sprijinirea victimelor sau observarea 

comportamentului violent ar putea avea impact asupra rezultatelor incluse în acest studiu. În tabelul 

12 sunt prezentate rezumate efectele acestor variabile asupra intenției de auto-vătămare. Este clar 

că stresul secundar legat de observarea violenței asupra altora are efect, chiar și în variabile foarte 

periculoase pentru subiectul care observă. De fapt, observarea violenței fizice (t = 2.284, p <.001, 

 = 0,097) sau a intimidării (t = 7.412, p <.001,  = 0,257) crește șansa ca subiectul să se rănească. 
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Tabelul 12. Efectele Ajutarea victimelor / observarea comportamentului violent 

 

Variabile  B T P VIF 

Ajutor activ pentru 

victime (verbal) 

-0,016 -0,013 -0,371 n.s. 1,765 

Ajutor activ pentru 

victime (fizic) 

0,064 0,052 1,447 n.s. 1,775 

Asistat la abuz (verbal)) -0,073 -0,057 -1,698 n.s. 1,670 

Asistat la abuz (fizic) 0,097 0,081 2,284 0,023 1,614 

Asistat la abuz (bullying) 0,257 0,266 7,412 <.001 1,078 

 

Variabilă dependentă: intenții de auto-vătămare 

 

Sursa DF SS MS F P 

Regresiune 5 199,945 39,989 14,416 <.001 

Rezidual 822 2280,185 2,774   

Total 827 2480,129    

R2 = 0,0806 

În tabelul 13 sunt sintetizate efectele acestor variabile asupra intenției de a părăsi. 

Rezultatele sunt similare și sunt în concordanță cu efectele asupra intenției de a face rău de sine. 

De fapt, observarea violenței fizice (t = 2.987, p <.003,  = 0,130) sau a intimidării (t = 3,863, p 

<0,001, = 0,137) cresc sansa ca subiectul sa paraseasca contextul. 

 

Tabelul 13. Efectele susținerii victimelor sau observarea comportamentului violent la intenția de a 

pleca 

Variabil 
 B T P VIF 

Ajutor activ pentru victime 

(verbal) 
-0,012 -0,011 -0,268 n.s. 1,765 

Ajutor activ pentru victime 

(fizice) 
0,000 0,000 -0,008 n.s. 1,775 

Asistat la abuz (verbal) 
-0,048 -0,043 -1,083 n.s. 1,670 

Asistat la abuz (fizic) 
0,130 0,127 2,987 0,003 1,614 

Asistat la abuz 

(intimidare) 
0,137 0,166 3,863 <.001 1,078 
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Variabilă dependentă: intențiile de a pleca 

 

Sursa DF SS MS F P 

Regresiune 5 120,014 24,003 6,074 <.001 

Rezidual 822 3248,106 3,951   

Total 827 3368,120    

R2 = 0,0298 

 

Tabelul 14 arată efectul variabilelor analizate asupra satisfacției pentru viață. Asistența din 

nou la bullying (t = -5,086, p <.001,  = -0,175) este un factor de risc care scade satisfacția pentru 

viață. În acest caz, am observat și un factor de protecție. Ajutorarea victimelor abuzurilor verbale 

duce și la un nivel mai mare de satisfacție din viața personală (t = 4.823, p <.001,  = 0,213).  

 

Table 14. Effects of observing violent behaviour and supporting the victims on satisfaction for life  

 

Variabile  B T P VIF 

Ajutor activ pentru 

victime (verbal) 

0,213 0,624 4,823 <.001 1,765 

Ajutor activ pentru 

victime (fizice) 

0,063 0,184 1,425 n.s. 1,775 

Asistat la abuz (verbal) 0,016 0,045 0,370 n.s. 1,670 

Asistat la abuz (fizic) -0,017 -0,053 -0,412 n.s. 1,614 

Asistat la abuz 

(intimidare) 

-0,175 -0,659 -5,086 <.001 1,078 

 

Variabilă dependentă: Satisfacție pentru viață 

 

Sursa DF SS MS F P 

Regresiune 5 3153,597 630,719 17,430 <.001 

Rezidual 822 29745,05 36,186   

Total 827 32898,651    

R2 = 0,0904 
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Analiza abuzului verbal, violenței fizice și intimidării într-un 
eșantion de elevi din Italia  

 

 

Acest capitol este rezumatul rezultatelor cercetărilor realizate pentru Proiectul european 

„Echilibrul prin non-violență”. Am administrat un chestionar despre comportamentul violent și 

reacțiile de coping la 527 de persoane și am efectuat corelații, teste t și analize de regresie pentru 

înțelegerea relațiilor dintre variabile. 

O primă analiză a fost efectuată pe date demografice. Eșantionul nostru cuprinde 527 de 

persoane, vârsta minimă este de 14 și maximă de 77, vârsta medie este de 37,89. 

 

Tabelul 15. Statistici descriptive pentru variabila vârstă  

Varsta 

 N Minimum Maximum Average Std. Deviation 

Vârstă 527 14,00 77,00 37,8899 15,34444 

Cazuri valide (de listă) 527     

 

Tabelul 16. Tabelul de frecvență pentru variabila vârstă  

Vârstă 

 Frecvența Procentaj Valid Procentaj 

Cumulativ 

procentaj 

Valid 14,00 1 ,2 ,2 ,2 

15,00 3 ,6 ,6 ,8 

16,00 1 ,2 ,2 ,9 

17,00 5 ,9 ,9 1,9 

18,00 13 2,5 2,5 4,4 

19,00 12 2,3 2,3 6,6 

20,00 30 5,7 5,7 12,3 

21,00 24 4,5 4,6 16,9 

22,00 17 3,2 3,2 20,1 

23,00 17 3,2 3,2 23,3 

24,00 19 3,6 3,6 26,9 

25,00 13 2,5 2,5 29,4 

26,00 20 3,8 3,8 33,2 

27,00 22 4,2 4,2 37,4 

28,00 14 2,7 2,7 40,0 

29,00 11 2,1 2,1 42,1 

30,00 10 1,9 1,9 44,0 
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31,00 5 ,9 ,9 45,0 

32,00 7 1,3 1,3 46,3 

33,00 5 ,9 ,9 47,2 

34,00 5 ,9 ,9 48,2 

35,00 6 1,1 1,1 49,3 

36,00 6 1,1 1,1 50,5 

37,00 7 1,3 1,3 51,8 

38,00 8 1,5 1,5 53,3 

39,00 3 ,6 ,6 53,9 

40,00 13 2,5 2,5 56,4 

41,00 5 ,9 ,9 57,3 

42,00 9 1,7 1,7 59,0 

43,00 16 3,0 3,0 62,0 

44,00 12 2,3 2,3 64,3 

45,00 8 1,5 1,5 65,8 

46,00 2 ,4 ,4 66,2 

47,00 14 2,7 2,7 68,9 

48,00 11 2,1 2,1 71,0 

49,00 13 2,5 2,5 73,4 

50,00 18 3,4 3,4 76,9 

51,00 5 ,9 ,9 77,8 

52,00 12 2,3 2,3 80,1 

53,00 7 1,3 1,3 81,4 

54,00 9 1,7 1,7 83,1 

55,00 14 2,7 2,7 85,8 

56,00 5 ,9 ,9 86,7 

57,00 2 ,4 ,4 87,1 

58,00 9 1,7 1,7 88,8 

59,00 7 1,3 1,3 90,1 

60,00 5 ,9 ,9 91,1 

61,00 5 ,9 ,9 92,0 

62,00 5 ,9 ,9 93,0 

63,00 5 ,9 ,9 93,9 

64,00 4 ,8 ,8 94,7 

65,00 6 1,1 1,1 95,8 

66,00 3 ,6 ,6 96,4 

67,00 3 ,6 ,6 97,0 

68,00 3 ,6 ,6 97,5 

69,00 2 ,4 ,4 97,9 

70,00 1 ,2 ,2 98,1 

71,00 3 ,6 ,6 98,7 

73,00 2 ,4 ,4 99,1 

74,00 1 ,2 ,2 99,2 
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75,00 3 ,6 ,6 99,8 

77,00 1 ,2 ,2 100,0 

Totale 527 99,8 100,0  

Lipsa Sistem 1 ,2   

Total 528 100,0   

 

Eșantionul analizat se bazează preponderent pe subiecți de sex feminin care reprezintă 

aproape trei sferturi din total (72,5%) față de bărbați (27,5%). 

 

Tabelul 17. Tabelul de frecvență pentru variabila sex 

Sex 

 Frecventa Procentaj Valid Procentaj 

Cumulativ 

procentaj 

Valid Masculin 145 27,5 27,5 27,5 

Feminin 383 72,5 72,5 100,0 

Total 528 100,0 100,0  

 

 

 

Grafic 2. Grafic de frecvență pentru variabila sex
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Graficul 3. Graficul de frecvență pentru variabila vârstă 

 

Structura chestionarului 

 

Chestionarul include mai multe întrebări care investighează aspecte legate de violență, în 

special: 

• Întrebări destinate evaluării nivelului de victimizare în mai multe domenii (abuz verbal, violență 

fizică, intimidare) 

• Reacțiile subiecților (ignorarea, evitarea, tratarea conflictelor etc.) 

• Reacții pozitive (gestionarea cu succes a emoțiilor, gestionarea eficientă a conflictelor, leadership) 

• Rezultate (satisfacție pentru viață, intenție de a părăsi, intenții de auto-vătămare) 

• Ajutarea comportamentelor (asistarea la abuz verbal / fizic / bullying, ajutarea comportamentelor) 

 

Chestionarul este construit pentru a maximiza diversitatea comportamentelor analizate. A 

fost validat un subsistem specific de satisfacție pentru viață. 

Fiabilitatea unei scări de 3 elemente a fost calculată prin intermediul lui Alpha Cronbach și a 

ajuns la rezultatul de (of = 0,847). 

 

Table 18. Cronbach’s Alpha pentru satisfacția la scară pentru viață 

 
Statistici de 

fiabilitate 
 

Cronbach’s Alpha N. of items 

0,847 3 
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Scara de satisfacție pentru viață include elemente legate de fericire, satisfacția pentru relații 

și climatul social. 

Valabilitate discriminatorie pentru rezultate 

Studiul nostru include trei rezultate: 

- Satisfacția vieții: scala de 3 elemente descrisă mai sus 

- Intenția de a părăsi contextul (atât organizația, cât și școala, contextul social) - „Aș dori să 

abandonez contextul în care trăiesc” 

- Intenția de a face rău de sine: 1 articol - „în ultima lună m-am gândit să-mi fac rău” 

Pentru validarea rezultatelor, am efectuat o analiză corelațională care arată clar relații opuse între 

factorii negativi și cei pozitivi. 

 

Tabelul 19. Valabilitatea discriminatorie pentru rezultate. Indici de corelații Pearson. 

    

Intenții de 
vătămare proprie  

Intenția de a 
lăsa  

Satisfacția pe 
viață 

Intenții de vătămare 
proprie 

Correlazione di 
Pearson 

1 ,365** -,442** 

  Semn. (un cod 
cuvenit)) 

  0,000 0,000 

  N 528 528 528 

Intenții pentru a 
părăsi 

Correlazione di 
Pearson 

,365** 1 -,531** 

  Semn. (un cod 
cuvenit)) 

0,000   0,000 

  N 528 528 528 

Satisfacția vieții Correlazione di 
Pearson 

-,442** -,531** 1 

  Semn. (un cod 
cuvenit) 

0,000 0,000   

  N 528 528 528 

**. corelatia este semnificativă la un nivel 0,01 (un cod cuvenit). 

 

Comparație de gen 

Un test de două probe a fost efectuat pentru a compara rezultatele pe subamplome 

masculine și feminine. Tabelele prezintă rezultatele obținute și diferențele dintre sexe. 

S-au găsit puține diferențe la sub-probe. Masculin a marcat semnificativ mai mare comparativ 

cu femeile din următoarele variabile 

• Reacții emoționale eficiente atunci când sunt atacate (M = 4,45, F = 3,99) 

• Apariția contraatacului fizic (M = 1,83; F = 1,49) 

• Conducere (M = 4,39; F = 3,42) 
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• Am asistat la atacuri fizice (M = 3,18; F = 2,75) 

 

Tabelul 20. Comparație pentru gen. Două teste de probă nepereche. 

Gen   N Average Std. Deviation 
Average std. 

Error 

Victima abuzurilor verbale 1,00 145 3,3517 1,62246 0,13474 

  2,00 383 3,4830 1,56670 0,08005 

Victima violenței fizice 1,00 145 1,7862 1,20293 0,09990 

  2,00 383 1,8747 1,24276 0,06350 

Management emoțional pozitiv 1,00 145 4,4483 1,58960 0,13201 

  2,00 383 3,9896 1,52635 0,07799 

Mă închid în mine când sunt atacat 1,00 145 2,8828 1,85031 0,15366 

  2,00 383 3,0705 1,78203 0,09106 

Ignor când sunt atacat 1,00 145 3,4690 1,68760 0,14015 

  2,00 383 3,2089 1,61577 0,08256 

Am reacționat verbal când sunt 
atacat 

1,00 145 4,0621 1,59086 0,13211 

  2,00 383 4,0966 1,62557 0,08306 

Am reacționat fizic când sunt atacat 1,00 145 1,8276 1,15677 0,09606 

  2,00 383 1,4883 0,92337 0,04718 

Gestionarea eficientă a conflictelor 1,00 145 4,9172 1,58335 0,13149 

  2,00 383 4,4308 1,56693 0,08007 

Leadership 1,00 145 4,3931 1,66373 0,13817 

  2,00 383 3,4204 1,87385 0,09575 

Ajut victimele abuzurilor verbale 1,00 145 5,0414 1,56292 0,12979 

  2,00 383 5,1619 1,44712 0,07394 

Ajut victimele violenței fizice 1,00 145 5,3241 1,66618 0,13837 

  2,00 383 5,0992 1,81632 0,09281 

Am asistat la abuzuri verbale 1,00 145 4,5034 1,56846 0,13025 

  2,00 383 4,3029 1,64434 0,08402 

Am asistat la violență fizică 1,00 145 3,1862 1,77164 0,14713 

  2,00 383 2,7598 1,82328 0,09317 

Sunt victima bullyingului 1,00 145 2,4207 1,60584 0,13336 

  2,00 383 2,4883 1,83886 0,09396 

Am asistat la comportamente de 
intimidare 

1,00 145 3,4690 1,82595 0,15164 

  2,00 383 3,1932 1,89219 0,09669 

Intenții de auto-vătămare 1,00 145 1,7034 1,47255 0,12229 

  2,00 383 1,8642 1,61386 0,08246 

Trăiesc o viață fericită 1,00 145 4,5172 1,59035 0,13207 

  2,00 383 4,3185 1,43729 0,07344 

Satisfacția pentru contextul social 1,00 145 3,9862 1,67492 0,13909 

  2,00 383 3,8903 1,62876 0,08323 
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Satisfacția pentru relații 1,00 145 4,5034 1,70833 0,14187 

  2,00 383 4,5352 1,64147 0,08388 

Intenția de a pleca 1,00 145 4,0828 2,15221 0,17873 

  2,00 383 4,1567 1,98990 0,10168 

 

 

Test T 
pentru 

egalitatea 
mijloacelo

r             

 t gl 

Semn. (un 
cod 

cuvenit) Diferența medie 

Diferența 
standard 
de eroare 

95% diferență 
interval de 
încredere   

            Inferior Superior 

Victima abuzurilor 
verbale 

-0,851 526 0,395 -0,13130 0,15427 -0,43437 0,17176 

  -0,838 251,786 0,403 -0,13130 0,15673 -0,43997 0,17736 

Victima violenței 
fizice 

-0,736 526 0,462 -0,08847 0,12013 -0,32445 0,14752 

  -0,747 267,427 0,456 -0,08847 0,11837 -0,32153 0,14459 

Management 
emoțional pozitiv 

3,047 526 0,002 0,45872 0,15054 0,16298 0,75446 

  2,992 250,566 0,003 0,45872 0,15333 0,15675 0,76069 

Mă închid în mine 
când sunt atacat 

-1,069 526 0,286 -0,18774 0,17561 -0,53272 0,15724 

  -1,051 251,215 0,294 -0,18774 0,17861 -0,53951 0,16403 

Ignor când sunt 
atacat 

1,631 526 0,104 0,26009 0,15950 -0,05324 0,57342 

  1,599 249,945 0,111 0,26009 0,16266 -0,06027 0,58044 

Am reacționat verbal 
când sunt atacat 

-0,219 526 0,827 -0,03454 0,15758 -0,34411 0,27504 

  -0,221 264,750 0,825 -0,03454 0,15606 -0,34181 0,27273 

Am reacționat fizic 
când sunt atacat 

3,506 526 0,000 0,33934 0,09680 0,14918 0,52949 

  3,171 217,090 0,002 0,33934 0,10703 0,12839 0,55028 

Gestionarea eficientă 
a conflictelor 

3,175 526 0,002 0,48643 0,15323 0,18542 0,78744 

  3,160 257,250 0,002 0,48643 0,15395 0,18327 0,78959 

Leadership 5,485 526 0,000 0,97274 0,17734 0,62436 1,32112 

  5,787 290,287 0,000 0,97274 0,16810 0,64189 1,30359 

Ajut victimele 
abuzurilor verbale 

-0,835 526 0,404 -0,12050 0,14428 -0,40394 0,16294 

  -0,807 242,995 0,421 -0,12050 0,14938 -0,41474 0,17374 

Ajut victimele 
violenței fizice 

1,298 526 0,195 0,22492 0,17322 -0,11536 0,56521 
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  1,350 281,257 0,178 0,22492 0,16661 -0,10304 0,55289 

Am asistat la abuzuri 
verbale 

1,267 526 0,206 0,20058 0,15834 -0,11048 0,51164 

  1,294 271,079 0,197 0,20058 0,15500 -0,10458 0,50574 

Am asistat la violență 
fizică 

2,417 526 0,016 0,42642 0,17642 0,07985 0,77298 

  2,449 266,485 0,015 0,42642 0,17414 0,08354 0,76929 

Sunt victima 
bullyingului 

-0,390 526 0,697 -0,06756 0,17338 -0,40816 0,27304 

  -0,414 295,050 0,679 -0,06756 0,16314 -0,38862 0,25350 

Am asistat la 
comportamente de 
intimidare 

1,509 526 0,132 0,27575 0,18276 -0,08327 0,63477 

  1,533 268,180 0,126 0,27575 0,17984 -0,07832 0,62983 

Intenții de auto-
vătămare 

-1,046 526 0,296 -0,16078 0,15371 -0,46275 0,14118 

  -1,090 282,706 0,277 -0,16078 0,14750 -0,45111 0,12955 

Trăiesc o viață 
fericită 

1,376 526 0,169 0,19870 0,14438 -0,08494 0,48234 

  1,315 238,238 0,190 0,19870 0,15112 -0,09899 0,49640 

Satisfacția pentru 
contextul social 

0,599 526 0,549 0,09587 0,16006 -0,21857 0,41030 

  0,591 253,324 0,555 0,09587 0,16209 -0,22335 0,41509 

Satisfacția pentru 
relații 

-0,196 526 0,844 -0,03180 0,16187 -0,34978 0,28618 

  -0,193 250,713 0,847 -0,03180 0,16481 -0,35639 0,29279 

Intenția de a pleca -0,372 526 0,710 -0,07390 0,19849 -0,46382 0,31602 

  -0,359 242,708 0,720 -0,07390 0,20563 -0,47894 0,33115 

 

Analiza predictiva 

 

Analiza noastră a dorit să se concentreze pe valorile predictive ale mai multor variabile legate 

de violență și intimidare. 

Din acest motiv am efectuat o serie de analize de regresie pe grupuri de predictori) și 

rezultate unice, rezumate după cum urmează: 

Predictori: 

• Întrebări destinate evaluării nivelului de victimizare în mai multe domenii (abuz verbal, violență 

fizică, intimidare) 

• Reacțiile subiecților (ignorarea, evitarea, tratarea conflictelor etc.) 

• Reacții pozitive (gestionarea cu succes a emoțiilor, gestionarea eficientă a conflictelor, leadership) 
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• Ajutarea comportamentelor (asistarea la abuzuri verbale / fizice / bullying, ajutarea 

comportamentelor) 

Rezultate: 

• Intenții de auto-vătămare 

• Satisfacția pentru viață 

• Intenția de a pleca 

Rolul asistenței comportamentelor 

Ansamblul de predictori legați de comportamentele de asistență sunt: 

- Îi ajut activ pe alții atunci când sunt supuși abuzului verbal 

- Îi ajut activ pe alții atunci când sunt supuși unor atacuri fizice 

- Am asistat la abuzuri verbale 

- Am asistat la atacuri fizice 

- Am asistat la comportamente de intimidare 

Efectul asupra intenției de a pleca 

Următorul tabel rezumă rezultatele analizei de regresie pentru rezultatul „intenției de a pleca”. 

Este posibil să observăm că modelul nu este adecvat, având în vedere că R2 este doar 0,033. De 

fapt, majoritatea predictorilor nu au efecte semnificative asupra explicării intenției de a părăsi 

contextul. Singurul predictor semnificativ este expunerea la abuzuri verbale în contextul social care 

este predictiv pentru intenția de a părăsi (  = 0.127, p = 0.015). 

 
Rezumatul modelului       

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,205a 0,042 0,033 2,00036 
  

A. Predittori: 
(costant), am asistat 
la comportamente de 
intimidare, ajut 
victimele violenței 
fizice, am asistat la 
violență fizică, am 
asistat la abuzuri 
verbale, ajut 
victimele abuzurilor 
verbale 
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ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 91,434 5 18,287 4,570 ,000b 

  Residuo 2088,748 522 4,001     

  Totale 2180,182 527       

A. Variabile 
dipendente: intenția 
de a pleca 

     

b. Predittori: 
(costant), am asistat 
la comportamente de 
intimidare, ajut 
victimele violenței 
fizice, am asistat la 
violență fizică, am 
asistat la abuzuri 
verbale, ajut 
victimele abuzurilor 
verbale 

     

       

 
 

Coefficientia 
      

Modello  

Coefficienti 
non 

standardizz
ati   

Coefficienti 
standardizz

ati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 3,105 0,368   8,449 0,000 

  Ajut victimele 
abuzurilor 
verbale 

-0,069 0,083 -0,050 -0,826 0,409 

  Ajut victimele 
violenței fizice 

0,044 0,069 0,038 0,641 0,522 

  Am asistat la 
abuzuri 
verbale 

0,159 0,066 0,127 2,431 0,015 

  Am asistat la 
violență fizică 

0,051 0,058 0,046 0,887 0,376 

  Am asistat la 
comportament
e de 
intimidare 

0,096 0,050 0,089 1,925 0,055 

Variabile dipendente: 
intenția de a pleca 
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Efectul asupra intențiilor de auto-vătămare 

 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele analizei de regresie efectuate pe rezultatul 

„intenției de auto-vătămare”, de asemenea, în acest caz, modelul nu este adecvat pentru a explica 

intențiile variabile de auto-vătămare (R2 = 0,042). De fapt, majoritatea variabilelor de comportament 

care asistă nu are nicio relație cu intenția de vătămare de sine, cu toate acestea, datele au arătat 

că asistența la comportamentul de intimidare este legată de intențiile de auto-vătămare, aceste date 

sunt în concordanță cu literatura de cercetare ( 

 = 0,171, p <.001) 

 

 
Rezumatul 
modelului 

    
  

Modello R R-quadrato 

R-
quadrato 
adattato 

Errore std. 
della stima   

1 ,204a 0,042 0,032 1,55078 
  

A. Predittori: (costant), 
am asistat la 
comportamente de 
intimidare, ajut victimele 
violenței fizice, am 
asistat la violență fizică, 
am asistat la abuzuri 
verbale, ajut victimele 
abuzurilor verbale 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 54,543 5 10,909 4,536 ,000b 

  Residuo 1255,364 522 2,405     

  Totale 1309,907 527       

A. Variabile 
dipendente: intenții de 
auto-vătămare 

      

b. Predittori: (costant), 
am asistat la 
comportamente de 
intimidare, ajut 
victimele violenței 
fizice, am asistat la 
violență fizică, am 
asistat la abuzuri 
verbale, ajut victimele 
abuzurilor verbale 
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Coefficientia 

Modello  
Coefficienti non 
standardizzati   

Coefficienti 
standardizzati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 1,458 0,285   5,119 0,000 

  Ajut 
victimele 
abuzurilor 
verbale 

-0,058 0,065 -0,055 -0,902 0,367 

  Ajut 
victimele 
violenței 
fizice 

-0,017 0,053 -0,019 -0,316 0,752 

  Am asistat 
la abuzuri 
verbale 

0,061 0,051 0,063 1,204 0,229 

  Am asistat 
la violență 
fizică 

0,004 0,045 0,004 0,086 0,932 

  Am asistat 
la 
comportame
nte de 
intimidare 

0,144 0,039 0,171 3,704 0,000 

A. Variabile dipendente: intenții de auto-vătămare 

 

Efecte asupra satisfacției pentru viață 

 

În cele din urmă, a fost efectuată o analiză predictivă asupra rezultatului „satisfacției pentru 

viață”, care a arătat o adecvare ușor mai bună a modelului (R2 = 0,054). 

S-au găsit trei predictori în legătură semnificativă cu satisfacția pe viață. Două variabile sunt 

factori de risc pentru satisfacția pe viață: asistarea la abuzul verbal ( = -0,140, p = .007) și asistența 

la intimidare ( = - 0,107, p = .020) are un impact negativ asupra satisfacției pentru viață), în timp 

ce asistarea alții când sunt atacați verbal este un factor de protecție, de fapt, are un impact pozitiv 

asupra satisfacției pentru viață ( = - 0,143, p = .018) 
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Rezumatul 
modelului 

    
  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 

Errore std. 
della 
stima   

1 ,232a 0,054 0,045 4,09326 
  

A. Predittori: (costant), am 
asistat la comportamente 
de intimidare, ajut 
victimele violenței fizice, 
am asistat la violență 
fizică, am asistat la 
abuzuri verbale, ajut 
victimele abuzurilor 
verbale 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 499,207 5 99,841 5,959 ,000b 

  Residuo 8745,973 522 16,755     

  Totale 9245,180 527       

A. Variabilă 
dipendentă: 
Satisfacție pentru 
viață 

      

b. Predittori: 
(costant), am 
asistat la 
comportamente de 
intimidare, ajut 
victimele violenței 
fizice, am asistat la 
violență fizică, am 
asistat la abuzuri 
verbale, ajut 
victimele abuzurilor 
verbale 

      

       

Coefficientia       

Modello  

Coefficienti 
non 

standardizz
ati   

Coefficient
i 

standardiz
zati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 12,477 0,752   16,591 0,000 

  Ajut victimele 
abuzurilor 
verbale 

0,404 0,170 0,143 2,370 0,018 

  Ajut victimele 
violenței 
fizice 

0,100 0,141 0,042 0,712 0,477 

  Am asistat la 
abuzuri 

-0,362 0,134 -0,140 -2,699 0,007 
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verbale 

  Am asistat la 
violență 
fizică 

0,039 0,119 0,017 0,330 0,742 

  Am asistat la 
comportame
nte de 
intimidare 

-0,240 0,102 -0,107 -2,341 0,020 

A. Variabilă dipendentă: Satisfacție pentru viață 

 

Efectele victimizării 

O altă variabilă importantă de analizat este impactul victimelor asupra rezultatelor incluse în 

acest proiect. Mai exact, am întrebat subiecților dacă au fost victime ale: 

• Abuzuri verbale 

• Atacuri fizice 

• Hărțuirea 

 

Efecte asupra satisfacției pentru viață 

Următorul tabel a arătat o adecvare moderată a modelului (R2 = 0,128) și mai mulți predictori 

asociați cu satisfacția pe viață. Mai exact, a fi victimă a abuzurilor verbale (b = -0,310, p <.001) și a 

intimidării (b = -0,134, p = .003) are un impact negativ asupra satisfacției pentru viață. În mod 

surprinzător, nu există niciun impact negativ al predictorului „victimă a atacurilor fizice”, probabil că 

acesta depinde de apariția scăzută a atacurilor fizice în eșantion, care nu afectează în mod 

semnificativ starea subiecților (deoarece în majoritatea lor nu este prezent). 

 
Rezumatul 
modelului 

 
   

  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,357a 0,128 0,123 3,92292 
  

A. Predittori: (costant), 
sunt victimă a intimidării, 
victima violenței fizice, 
victima abuzurilor verbale 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regresiune 1181,173 3 393,724 25,584 ,000b 

  Reaziidual 8064,007 524 15,389     

  Total 9245,180 527       

A. Variabilă 
dipendentă: 
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Satisfacție pentru 
viață 
b. Predittori: 
(costant), sunt 
victimă a intimidării, 
victima violenței 
fizice, victima 
abuzurilor verbale 

      

       

Coefficientia       

Modello  

Coefficienti 
non 

standardizzati   
Coefficienti 

standardizzati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 16,023 0,429   37,317 0,000 

  Victima 
abuzurilor 
verbale 

-0,821 0,126 -0,310 -6,497 0,000 

  Victima 
violenței fizice 

0,218 0,158 0,064 1,378 0,169 

  Sunt victima 
bullyingului 

-0,316 0,107 -0,134 -2,961 0,003 

aVariabilă deipendentă: 
Satisfacție pentru viață 

      

 

Efecte asupra intenției de a pleca 

Am testat rolul variabilei de victimizare în intenția de a părăsi contextul și am obținut un model 

cu adecvare moderată (R2 = 0,082). Toate variabilele legate de victimizare sunt legate de intenția 

de a părăsi. Mai exact, a fi victimă a abuzurilor verbale ( = .243, p <.001) și a intimidării (= -0,103, 

p = .032) crește intenția de a pleca. În mod surprinzător, a fi victimă a atacurilor fizice scade chiar 

intenția de a pleca ( = 135, p = .004). O posibilă interpretare este aceea că expunerea la atacuri 

fizice este percepută ca o amenințare mai mare în cazul lăsării comportamentului de către subiect. 

 
Rezumatul 
modelului 

    
  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,287a 0,082 0,077 1,95395 
  

A. Predittori: 
(costant), sunt 
victimă a 
intimidării, 
victima violenței 
fizice, victima 
abuzurilor 
verbale 
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ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regresiune 179,600 3 59,867 15,680 ,000b 

  Rezidu 2000,582 524 3,818     

  Total 2180,182 527       

A. Variabile 
dipendente: 
intenția de a 
pleca 

      

b. Predittori: 
(costant), sunt 
victimă a 
intimidării, 
victima violenței 
fizice, victima 
abuzurilor 
verbale 

      

A. Variabile 
dipendente: 
intenția de a 
pleca       

 
 

Coefficientia 
      

Model  
Coeficienți 

nestandardizați   
Coeficienți 

standardizați t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 2,990 0,214   13,982 0,000 

  Victima 
abuzurilor 
verbale 

0,313 0,063 0,243 4,974 0,000 

  Victima 
violenței 
fizice 

-0,169 0,079 -0,103 -2,151 0,032 

  Sunt 
victima 
bullyingulu
i 

0,154 0,053 0,135 2,896 0,004 

a. Variabile 
dipendente: intenția de 
a pleca 

      

 

Efecte asupra intențiilor de auto-vătămare 

În cele din urmă, am efectuat modelul de regresie pe un rezultat cheie: intenția de auto-

vătămare. Modelul a arătat o adecvare moderată (R2 = 0,100) și a fost din nou victime ale abuzurilor 

verbale ( = 0,132, p =, 006) și a intimidării ( = 0,236, p <.001) sunt factori de risc pentru intențiile 

de auto-vătămare. Aceste rezultate sunt în concordanță cu literatura și ar trebui să crească accentul 



49 

 

practicienilor asupra pericolelor posibile ale abuzurilor verbale și psihologice. 

Rezumatul 
modelului 

    
  

Model R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,315a 0,100 0,094 1,50034 
  

Predictor: (costant), sunt 
victimă a intimidării, 
victima violenței fizice, 
victima abuzurilor 
verbale 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regresiune 130,377 3 43,459 19,306 ,000b 

  Rezidu 1179,530 524 2,251     

  Total 1309,907 527       

A. Variabile 
dipendente: intenții de 
auto-vătămare 

      

b. Predittori: (costant), 
sunt victimă a 
intimidării, victima 
violenței fizice, victima 
abuzurilor verbale 

      

A. Variabile 
dipendente: intenții de 
auto-vătămare       

Coefficientia       

Model  
Coeficienți 

nestandardizați   
Coeficienți 

standardizați t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 0,836 0,164   5,089 0,000 

  Victima 
abuzurilor 
verbale 

0,132 0,048 0,132 2,733 0,006 

  Victima 
violenței 
fizice 

0,007 0,060 0,005 0,108 0,914 

  Sunt 
victima 
bullyingului 

0,209 0,041 0,236 5,124 0,000 

a. Variabilă dependentă: intenții de auto-vătămare 
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Reacții 

 

În modelul nostru, am emis ipoteza că a fi expus unui comportament violent este legat de 

rezultate negative. Dar, în acest proces, reacțiile subiective pot reacția moderată. Chestionarul 

nostru a inclus multe întrebări care investighează comportamente subiective ca răspuns la atac. 

Reacțiile posibile sunt rezumate după cum urmează: 

• Gestionez pozitiv emoțiile 

• Închid în mine și nu iau 

• Ignor atacurile 

• Am reacționat verbal 

• Reacționez fizic 

 

Efecte asupra intențiilor de auto-vătămare 



Am testat predictorii în legătură cu reacțiile la intențiile de auto-vătămare a rezultatului. 

Următorul tabel, arată o adecvare moderată a modelului (R2 = 0,107). Datele predictive au arătat 

rolul protector al managementului emoțional pozitiv ( = -0,184, p <.001), în timp ce variabila „Ma 

inchid în mine” crește șansa intențiilor de auto-vătămare ( = 0,207 p <.001) 

 

 
Rezumatul 
modelului 

    
  

Modello R R-quadrato 

R-
quadrato 
adattato 

Errore std. 
della stima   

1 ,327a 0,107 0,099 1,49678 
  

A. Predittori: 
(costant), 
reacționez fizic 
când sunt atacat, 
închid în mine 
când sunt atacat, 
ignor când sunt 
atacat, 
Management 
emoțional pozitiv, 
reacționez verbal 
când sunt atacat 

    

  
       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regresiune 140,449 5 28,090 12,538 ,000b 

  Rezidu 1169,458 522 2,240     
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  Total 1309,907 527       

A. Variabile 
dipendente: intenții de 
auto-vătămare 

      

b. Predittori: (costant), 
reacționez fizic când 
sunt atacat, închid în 
mine când sunt 
atacat, ignor când 
sunt atacat, 
Management 
emoțional pozitiv, 
reacționez verbal 
când sunt atacat 

      

       

 
Coefficientia 

      

Model  

Coeficienți 
ne 

standardizaț
i   

Coeficienți 
standardizat

i t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 1,792 0,356   5,034 0,000 

  Management 
emoțional pozitiv 

-0,186 0,046 -0,184 -4,060 0,000 

  Mă închid în 
mine când sunt 
atacat 

0,182 0,038 0,207 4,741 0,000 

  Ignor când sunt 
atacat 

0,026 0,043 0,027 0,602 0,548 

  Am reacționat 
verbal când sunt 
atacat 

-0,013 0,045 -0,013 -0,282 0,778 

  Am reacționat 
fizic când sunt 
atacat 

0,136 0,070 0,086 1,950 0,052 

a. Variabile dipendente: 
intenții de auto-vătămare 

      





Efecte asupra satisfacției pentru viață 

Datele au arătat că reacțiile subiective la atacurile verbale și fizice joacă un rol în prezicerea 

Satisfacției pentru viață. Modelul aplicat are un nivel satisfăcător de adecvare (R2 = 0,233) și multe 

variabile joacă un rol cheie în prezicerea satisfacției pentru viață. Concret, un management 

emoțional eficient ( = 0,119, p = 0,015) și un management eficient al conflictelor ( = 0,304, p 

<.001) crește satisfacția pentru viață, în timp ce variabila „Închid în mine” reduce satisfacția pentru 

viață ( = -0,164, p <.001) 
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Rezumatul 
modelului 

    
  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,482a 0,233 0,224 3,69040 
  

a. Predictori: (constant), 
Management eficient al 
conflictelor, reacționez 
verbal când sunt atacat, 
ignor când sunt atacat, 
reacționez fizic când 
sunt atacat, închid în 
mine când sunt atacat, 
management emoțional 
pozitiv 

    

  

       

 
ANOVAa 

      

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 2149,668 6 358,278 26,307 ,000b 

  Residuo 7095,512 521 13,619     

  Totale 9245,180 527       

Variabilă dependentă: 
Satisfacție pentru viață 

      

b. Predictori: 
(constant), 
Management eficient 
al conflictelor, 
reacționez verbal 
când sunt atacat, 
ignor când sunt 
atacat, reacționez fizic 
când sunt atacat, 
închid în mine când 
sunt atacat, 
management 
emoțional pozitiv 

      

 
 

Coefficientia 
      

Model  

Coeficienți 
nestandardiza

ți   

Coeficienți 
standardizaț

ii t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 8,647 0,950   9,102 0,000 

  Management 
emoțional pozitiv 

0,319 0,131 0,119 2,439 0,015 

  Mă închid în 
mine când sunt 
atacat 

-0,382 0,098 -0,164 -3,902 0,000 

  Ignor când sunt 
atacat 

0,154 0,106 0,060 1,452 0,147 

  Am reacționat 
verbal când sunt 
atacat 

-0,012 0,110 -0,005 -0,108 0,914 

  Am reacționat 
fizic când sunt 
atacat 

-0,073 0,172 -0,017 -0,423 0,673 
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  Gestionarea 
eficientă a 
conflictelor 

0,804 0,130 0,304 6,183 0,000 

a Variabilă dependentă: 
Satisfacție pentru viață 

      

 

Efecte asupra intenției de a pleca 

Modelul de regresie care se referă la reacțiile la intenția de a ieși are o adecvare scăzută (R2 

= 0,074), cu toate acestea unele variabile de reacție au un impact semnificativ asupra intenției de a 

părăsi contextul. Rezultatele obținute sunt similare comparativ cu alte modele, gestionarea 

emoțională corectă este un factor protector ( = -0.196, p <.001), iar „Mă închid în mine” este un 

factor de risc (= 0.123, p = .006). 
 

Rezumatul 
modelului 

    

  

Modello R 
R-

quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. della 

stima   

1 ,272a 0,074 0,065 1,96676 
  

a. Predictori: 
(constant), 
reacționez fizic când 
sunt atacat, închid 
în mine când sunt 
atacat, ignor când 
sunt atacat, 
Management 
emoțional pozitiv, 
reacționez verbal 
când sunt atacat 

    

  
       

ANOVAa       

Modello   

Somma 
dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regresiune 161,013 5 32,203 8,325 ,000b 

  Rezidu 2019,168 522 3,868     

  Total 2180,182 527       

a. Variabilă 
dependentă: intenția 
de a pleca 

      

b. Predictori: 
(constant), 
reacționez fizic când 
sunt atacat, închid 
în mine când sunt 
atacat, ignor când 
sunt atacat, 
Management 
emoțional pozitiv, 
reacționez verbal 
când sunt atacat 
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Coefficientia 

Model  

Coeficienți 
nestandar

dizați   
Coeficienți 

standardizați t Sign. 

    B Errore standard Beta     

1 (Costante) 4,224 0,468   9,032 0,000 

  Management 
emoțional 
pozitiv 

-0,256 0,060 -0,196 -4,247 0,000 

  Mă închid în 
mine când 
sunt atacat 

0,139 0,050 0,123 2,758 0,006 

  Ignor când 
sunt atacat 

0,040 0,056 0,033 0,724 0,470 

  Am reacționat 
verbal când 
sunt atacat 

0,097 0,059 0,077 1,646 0,100 

  Am reacționat 
fizic când sunt 
atacat 

0,013 0,092 0,006 0,141 0,888 

a. Variabilă 
dependentă: intenția 
de a pleca 

      

 

Sumar 

Această cercetare a fost realizată pe 527 de subiecți italieni cu vârste cuprinse între 14 și 77 

de ani. Aproape trei sferturi dintre participanți sunt subiecți de sex feminin. Cercetarea a analizat 

relațiile dintre prognozatori (victimizare, asistență / asistare comportamente, reacții) și rezultate 

(satisfacție pentru viață, intenții de auto-vătămare și intenția de a pleca). 

Cercetarea a arătat multe rezultate care sunt în concordanță cu literatura și alte rezultate 

specifice eșantionului. 

Mai exact, au fost identificați factorii de risc și de protecție pentru variabilele cheie ale 

rezultatelor. Cercetările au arătat că satisfacția pentru viață este una dintre cele mai importante 

măsuri pentru fericire și legate de multe rezultate pozitive, în timp ce cele două variabile negative 

ale rezultatelor au un impact esențial pentru înțelegerea comportamentelor. Intențiile de auto-

vătămare sunt de fapt unul dintre cei mai mari predictori ai comportamentului de auto-vătămare și 

poate duce în cazuri extreme chiar la sinucidere. Studiul de cercetare științifică trecut a arătat relația 

problematică între a fi supus intimidării și suicidului chiar și prin meta-analiză. Mai mult, studiile de 

suicidologie arată în mod constant că intențiile de suicid sunt mai mult legate de sinuciderea 

eficientă comparativ cu depresia. Intenția de concediu și izolarea socială sunt cu siguranță legate 

de factori depresivi periculoși. 

Din acest motiv, relațiile observate în acest studiu ar trebui luate în considerare în serios, 

deoarece variabilele implicate joacă un rol cheie în înțelegerea efectelor comportamentului violent 

sub forma  
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sa (fizică, psihologică și bullying). 

În studiul nostru am izolat variabile care au impact pozitiv asupra rezultatelor și le-am inclus 

în grup sau în factorii protectori. 

Variabilele de protecție pot: 

• Creșteți satisfacția pentru viață 

• Scade intenția de a pleca 

• Reducerea intențiilor de auto-vătămare 

Factorii de protecție confirmați ai acestui studiu sunt: 

• Gestionarea eficientă a conflictelor 

• Management emoțional eficient în reacții la atacuri fizice / psihologice 

• Ajutarea altor persoane care sunt abuzate verbal 

 

Această cercetare arată importanța variabilelor psihologice cheie și rolul reacțiilor subiective. 

A fi capabil să gestioneze corect emoțiile și conflictele poate reduce efectiv abuzul fizic și psihologic. 

Mai mult decât atât, ajutarea comportamentelor joacă un rol esențial în înțelegerea fenomenelor. 

Oamenii care ajută alte persoane abuzate verbal au obținut un nivel constant mai bun, având un 

nivel mai ridicat de satisfacție pentru viață și mai scăzut cu privire la intențiile de auto-vătămare și 

intenția de a pleca. 

Mai mult, analiza noastră a identificat și confirmat factori de risc specifici care au fost 

clasificați pe baza următoarelor criterii, factorii de risc pot: 

• Scade satisfacția pentru viață 

• Creșteți intenția de a pleca 

• Creșterea intențiilor de auto-vătămare 

Factorii de risc identificați în analiza noastră sunt: 

• Fiind victimă a abuzurilor verbale 

• Fiind victimă a intimidării 

• A fi expus / observarea abuzului verbal 

• Fiind expus / observând intimidarea 

• Să te închizi în tine când primești atacuri 

 

Rezultatele arată date importante pentru practicieni. Primul lucru important de remarcat este 

că abuzul verbal și intimidarea se referă constant la rezultatele negative. Mai mult, nu există o mare 

diferență între efectele victimizării (victima este respondentul) sau observarea unor astfel de acțiuni 

negative (victimele sunt altcineva). 
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Acest factor ar trebui să evidențieze faptul că trăirea într-un context social toxic poate duce 

totuși la efecte negative, chiar dacă subiecții nu sunt direct victima. 

Programele de prevenire ar trebui realizate și la nivel de grup, având în vedere că variabilele 

de grup au un impact semnificativ asupra bunăstării subiective. 

Mai mult, este foarte important să observăm că expunerea sau victima violenței fizice nu a 

arătat în acest studiu un efect de impact asupra variabilelor considerate (intenție de auto-vătămare, 

intenție de a părăsi și satisfacție pe viață). Aceste rezultate neașteptate pot fi legate de o 

interpretare. Din fericire, eșantionul a arătat un nivel foarte scăzut de cazuri în care au avut loc 

violență fizică. Acest lucru a dus la o variabilitate foarte rară la subiecți, probabil insuficient pentru a 

genera rezultate la regresii. Cazurile aproape absente de violență fizică duc la rezultate 

nesemnificative la analiza predictivă. Cu toate acestea, acest lucru ne duce la două întâmplări 

importante de luat în considerare: 

• Nivelul scăzut de violență fizică poate aduce o valoare adăugată în termeni de analiză 

comparativă între rezultatele italiene și alte țări participante la acest proiect 

• Acest studiu subliniază conceptul că nu ar trebui să evaluăm subestimarea cazurilor în care 

violența fizică este absentă, deoarece violența psihologică poate fi oricât de periculoasă 

Mai mult decât atât, analiza caracteristicilor subiective a arătat că participanții care au obținut 

un punctaj ridicat în „Când sunt atacat mă închid în mine însumi) au arătat constant rezultate 

negative mai mari și rezultate pozitive mai mici. 
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Analiza abuzului verbal, violenței fizice și intimidării într-un 
eșantion de elevi din Cipru 
  

Organizația de Tineret Dione a administrat cele 25 de chestionare la liceele din Cipru. 

Eșantionul total de subiect este compus de 410 elevi de școală cu vârsta cuprinsă între 13 și 19. 

Marea majoritate a subiecților este cuprinsă între 15 și 18 ani (92% dintre subiecți) 

 

 

Tabel: vârsta           

Eticheta valorică Eticheta Frecvența Procent 
Valid 
Procent 

Cum 
Procent 

  13 2 0,49 0,49 0,49 

  14 15 3,65 3,66 4,15 

  15 125 30,41 30,49 34,63 

  16 109 26,52 26,59 61,22 

  17 87 21,17 21,22 82,44 

  18 59 14,36 14,39 96,83 

  19 13 3,16 3,17 100 

  . 1 0,24 Missing   

Total   411 100 100   

 

 

 

 

Eșantionul este bine echilibrat pe genul variabil. Studenții de școală de sex masculin sunt 

213 (51,95%), iar elevii de școală sunt 48,05%). 
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Table: gen           

Eticheta valorică Eticheta Frecvența Procent 
Valid 
Procent 

Cum 
Procent 

  Masculin 213 51,82 51,95 51,95 

  Feminin 197 47,93 48,05 100 

  . 1 0,24 Missing   

Total   411 100 100   

 

Efectul victimizării mai multor forme: abuz verbal, abuz fizic și intimidare 

 

Am efectuat o analiză de regresie pentru a înțelege care este efectul abuzului verbal, al 

atacurilor fizice și al bullyingului asupra celor trei rezultate principale ale studiului nostru: 

- Intenții de auto-vătămare (selfharm) 

- Satisfacție pentru viață (SAT) 

- Intenția de a abandona școala (de a abandona) 

Primul set de tabele arată efectul variabilelor asupra intențiilor de auto-vătămare. În mod 

similar cercetărilor științifice, datele arată că a fi victimă a intimidării facilitează intenția de auto-

vătămare. De fapt, predictorul „victimă a bullyingului” este semnificativ din punct de vedere statistic, 

iar indicatorul beta este pozitiv (t = 5,79, p <0,001). Celelalte variabile nu au rezultate semnificative. 

 

 

Tabel: Model Sumar 
(autoagresiune)         

  
R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,34 0,12 0,11 1,51 

 

 

 

Tabel: ANOVA 
(autoagresiune)     

 
        

    
Sum of 

Squares 
 

df Mean Square F Sig. 

  Regresiune 121,31  3 40,44 17,83 0,001 

  Rezidual 920,49  406 2,27     

  Total 1041,8  409       
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Table: 
Coefficients 
(autoagresiune)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1 0,14 0 6,91 0,001 

  victverb 0,12 0,07 0,13 1,68 0,094 

  victphy 0,02 0,07 0,02 0,24 0,808 

  victbully 0,3 0,05 0,28 5,79 0,001 

 

 

Următoarele tabele măsoară efectul victimizării asupra satisfacției pe viață. Nu există 

rezultate semnificative între aceste variabile. Se pare că, în eșantionul cipriot, satisfacția pentru 

viață, independent de victimizare.  

 

Tabel: Model 
Sumar (SAT)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,04 0 -0,01 4,16 

 

Tabel: ANOVA 
(SAT)             

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

  Regresiune 9,19 3 3,06 0,18 0,912 

  Rezidual 7042,61 406 17,35     

  Total 7051,8 409       

 

Tabel: 
Coefficients 
(SAT)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 12,75 0,4 0 31,9 0,001 

  victverb 0,04 0,19 0,02 0,23 0,821 

  victphy -0,07 0,19 -0,03 -0,37 0,71 

  victbully 0,09 0,14 0,03 0,64 0,52 
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În mod clar, nu putem vedea nicio relație semnificativă între victimizare și intenția de a părăsi 

școala. Rezumând, în eșantionul 410 subiect cipriot, faptul că este victimă a intimidării este legat 

doar de una dintre cele mai periculoase variabile: crește intenția de a face rău. 

 

Tabel: Model 
Sumar (abandon)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,1 0,01 0 1,74 

 

Tabel: ANOVA 
(abandon)             

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

  Regression 13,59 3 4,53 1,5 0,215 

  Residual 1228,38 406 3,03     

  Total 1241,96 409       

 

Tabel: Coefficients 
(abandon)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1,55 0,17 0 9,28 0,001 

  victverb 0,05 0,08 0,06 0,67 0,5 

  victphy 0,05 0,08 0,05 0,64 0,523 

  victbully 0 0,06 0 -0,07 0,946 

 

Studiul reacțiilor la victimizare. O comparație între managementul emoțiilor, reacții verbale, 

reacții fizice în rândul elevilor școlari ciprioti 

Următoarele tabele măsoară relațiile dintre stilurile de reacție la atacuri și cele trei rezultate 

ale noastre (intenții de auto-vătămare, satisfacție pentru viață și intenția de a părăsi școala) 

În următoarele tabele, variabilele utilizate sunt codate după cum urmează: 

- Emoman: managementul emoțiilor 

- Stoptalk: reacția este izolarea socială, nu mai vorbește 

- Ignorare: pentru a ignora atacurile 

- Verbreact: când este atacat, elevul reacționează verbal 

- Phyreact: atunci când este atacat, reacționează fizic 

Este clar vizibil că izolarea socială și reacțiile verbale sunt legate de un nivel crescut de 

intenție de auto-vătămare. Putem ipoteza că aceste două variabile sunt factori de risc, având 

respectiv următoarele valori (t = 3,28, p <.001 și t = 3,22, p <.001). 
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Tabel: Model Sumar 
(autoagresiune)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,28 0,08 0,07 1,54 

 

Tabel: ANOVA 
(autoagresiune)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 81,5 5 16,3 6,86 0 

  Rezidual 960,3 404 2,38     

  Total 1041,8 409       

 

Tabel: 
Coefficients 
(selfharm)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1,18 0,2 0 5,89 0 

  emoman -0,06 0,04 -0,08 -1,49 0,138 

  stoptalk 0,16 0,05 0,16 3,28 0,001 

  ignore 0 0,04 0 0 1 

  verbreact 0,17 0,05 0,2 3,22 0,001 

  phyreact 0,04 0,06 0,04 0,62 0,535 

 

Predictorii legați de reacțiile la atacuri nu au legătură cu satisfacția pe viață. Din nou, această 

variabilă pare a fi independentă de viața școlară din eșantionul cipriot. De fapt, tabelul nu prezintă 

rezultate semnificative, iar R-Square este foarte scăzut (0,01). 

Tabel: Model 
Sumar (SAT)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,09 0,01 0 4,16 

 

 

Tabel: ANOVA 
(SAT)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 56,38 5 11,28 0,65 0,661 

  Rzsidual 6995,41 404 17,32     

  Total 7051,8 409       
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Tabel: Coefficients 
(SAT)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 12,59 0,54 0 23,22 0 

  emoman 0,05 0,1 0,03 0,5 0,617 

  stoptalk 0,15 0,13 0,06 1,13 0,26 

  ignore 0,04 0,1 0,02 0,43 0,668 

  verbreact -0,07 0,14 -0,03 -0,49 0,625 

  phyreact -0,08 0,15 -0,03 -0,5 0,62 

 

Ultimul set de tabele din acest paragraf arată relațiile dintre variabilele de reacție și intenția 

de a părăsi școala. Managementul emoțiilor are o valoare clară de protecție, de fapt, studenții care 

gestionează corect emoțiile au intenția mai mică de a părăsi școlile (t = -2,28, p = 0,023). Elevii de 

școală care reacționează verbal și fizic au mai multă intenție de a părăsi școlile (t = 2,67, p = .008 

și t = 2,74, p = .006). 

Tabel: Model Sumar 
(abandon)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,3 0,09 0,08 1,67 

 

Tabel: ANOVA 
(abandon)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 113,4 5 22,68 8,12 0 

  Rezidual 1128,56 404 2,79     

  Total 1241,96 409       

 

Table: 
Coefficients 
(abandon)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1,01 0,22 0 4,62 0 

  emoman -0,09 0,04 -0,12 -2,28 0,023 

  stoptalk 0,05 0,05 0,04 0,88 0,38 

  ignore 0,06 0,04 0,08 1,64 0,102 

  verbreact 0,15 0,06 0,16 2,67 0,008 

  phyreact 0,17 0,06 0,16 2,74 0,006 
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Efectul comunicării și al conducerii 

Chestionarul a măsurat, de asemenea, efectele leadershipului (codificat „lider”) și ale 

comunicării eficiente („effcom”) asupra variabilei de trei rezultate. Nu sunt observați indicatori 

importanți. Aceste două variabile par ineficiente pentru eșantionul cipriot. 

TabeL: Model Sumar 
(autoagresiune)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,09 0,01 0 1,59 

 

Tabel: ANOVA 
(autoagresiune)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 8,51 2 4,26 1,68 0,188 

  Rezidual 1033,28 407 2,54     

  Total 1041,8 409       

 

Tabel: Coefficients 
(autoagresiune             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1,84 0,18 0 10,19 0 

  effcom -0,04 0,04 -0,05 -1,06 0,291 

  leader 0,06 0,04 0,08 1,63 0,104 

 

 

Tabel: Model 
Sumar (SAT)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,07 0 0 4,15 

 

 

Tabel: 
ANOVA (SAT)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 33,08 2 16,54 0,96 0,384 

  Rezidual 7018,71 407 17,24     

  Total 7051,8 409       

 



64 

 

Tabel: Coefficients 
(SAT)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 12,52 0,47 0 26,63 0 

  effcom 0,13 0,1 0,07 1,34 0,182 

  leader -0,06 0,1 -0,03 -0,55 0,583 

 

Tabel: Model 
Sumar (abandon)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,1 0,01 0,01 1,74 

 

 

Tabel: ANOVA 
(abandon)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regression 12,88 2 6,44 2,13 0,12 

  Residual 1229,08 407 3,02     

  Total 1241,96 409       

 

 

Tabel: Coefficients 
(abandon)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1,83 0,2 0 9,31 0 

  effcom -0,06 0,04 -0,07 -1,48 0,14 

  leader 0,07 0,04 0,08 1,64 0,103 

 

Efectul sprijinului acordat elevilor școlii și respectarea comportamentelor violente 

 

În conformitate cu teoria modelării Bandura, am analizat două seturi de comportamente 

importante. Pe de o parte, am măsurat comportamentul de susținere și prosocial. Am emis ipoteza 

că elevii sunt diferiți în deschiderea lor de a ajuta colegii victime ale mai multor forme de atacuri. 

Mai mult, știm că respectarea unui comportament negativ poate avea efecte negative. 

Variabila inclusă în studiu: 

- Susținerea colegilor când este atacat verbal (suportverb) 

- Susținerea colegilor când este atacat fizic (suportphy) 
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- Observarea atacurilor verbale (asistverb) 

- Observarea atacurilor fizice (asistfie) 

- Pentru a observa bullying-ul (asistbully) 

Tabelul arată clar că respectarea comportamentului de intimidare nu este periculoasă pentru 

victimă, dar și pentru elevul care ajută la această formă de comportament. Infact, tabelul arată că, 

pentru a observa comportamente de intimidare, este asociată intențiile crescute de auto-vătămare 

(t = 3,61, p <.001) și intenția crescută de a părăsi școala (t = 3,11, p = .002). 

 

Tabel: Model Sumar 
(autoagresiune)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,23 0,05 0,04 1,56 

 

 

Tabel: ANOVA 
(autoagresiune)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 54,64 5 10,93 4,47 0,001 

  Rezidual 987,16 404 2,44     

  Total 1041,8 409       

 

 

Tabel: Coefficients 
(autoagresiune)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1,32 0,21 0 6,27 0 

  supportverb -0,04 0,05 -0,05 -0,76 0,45 

  supportphys 0,02 0,05 0,03 0,48 0,632 

  assistverb 0,02 0,04 0,03 0,55 0,585 

  assistphys 0,04 0,05 0,04 0,79 0,431 

  assistbully 0,17 0,05 0,19 3,61 0,001 

 

 

Tabel: Model 
Sumar (SAT)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,07 0 -0,01 4,17 
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Tabel: ANOVA 
(SAT)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 33,71 5 6,74 0,39 0,857 

  Rezidual 7018,09 404 17,37     

  Total 7051,8 409       

 

Tabel: Coefficients 
(SAT)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 13,18 0,56 0 23,47 0 

  supportverb -0,07 0,13 -0,04 -0,58 0,565 

  supportphys -0,08 0,13 -0,04 -0,61 0,544 

  assistverb 0,06 0,11 0,03 0,58 0,561 

  assistphys 0,01 0,12 0 0,06 0,95 

  assistbully -0,02 0,12 -0,01 -0,16 0,87 

 

Tabel: Model Sumar 
(abandon)         

  R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  0,21 0,05 0,03 1,71 

 

Tabel: ANOVA 
(abandon)             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

  Regresiune 55,98 5 11,2 3,81 0,002 

  Rezidual 1185,98 404 2,94     

  Total 1241,96 409       

 

Tabel: Coefficients 
(abandon)             

    
Coeficienți 
nestandardizați   

Coeficienți 
standardizați     

    B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

  (Constant) 1,54 0,23 0 6,67 0 

  supportverb -0,02 0,05 -0,03 -0,46 0,649 

  supportphys -0,03 0,05 -0,04 -0,63 0,53 

  assistverb -0,05 0,04 -0,07 -1,19 0,237 

  assistphys 0,1 0,05 0,11 2 0,046 

  assistbully 0,16 0,05 0,17 3,11 0,002 
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Comparații transnaționale pentru analiza abuzului verbal, violenței 

fizice și intimidării într-un eșantion de elevi români, italieni și ciprioti 

 

 

În scopul acestui studiu, am efectuat o comparație transnațională între datele culese în 

România și Italia, care reprezintă cele mai mari surse de date din această cercetare. Aceste 

comparații ne vor permite să determinăm diferențele posibile în țările participante. 

 

ANOVA comparatie 

 

Primul nostru obiectiv este de a compara percepția studenților în țările participante. În acest 

scop, am adoptat testul ANOVA pe eșantionul total, codificând variabila Naționalitate = 1 pentru 

Italia, Naționalitate = 2 pentru Cipru și Naționalitate = 3 pentru România. 

Tabelul include mai multe variabile pentru a face comparații eficiente: 

- Mijloace de naționalitate pentru toate studiile variabilelor, care ne pot da o idee despre cele mai 

prezente variabile din cele trei țări 

- Test F: este rezultatul testului ANOVA efectuat 

- Valoarea P: ne permite să înțelegem dacă există o diferență semnificativă între țări. Rezultatul este 

semnificativ atunci când valoarea p este mai mică de 0,05. Cel puțin o medie este semnificativ 

diferită de altele atunci când valoarea p este mai mică de 0,05. 

 

Pentru a simplifica această analiză, am evidențiat în galben valorile p semnificative și 

diferențele legate de mijloace. 

Acest studiu are un eșantion total de 1777 de subiecți. Acest factor implică faptul că puterea 

statistică este ridicată și, din acest motiv, vor fi semnificative și mici diferențe între cele două sub-

probe. 
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Acest tabel rezumă media obținută la toate testele ANOVA. Mijloace diferite din punct de 

vedere statistic sunt evidențiate cu galben. 

    N Mean 
Std. 
Deviation 

victverb Italy 539 3,45 1,58 

  Cyprus 410 2,49 1,83 

  Romania 827 2,06 1,57 

  Total 1776 2,58 1,74 

victphy Italy 539 1,86 1,25 

  Cyprus 410 2,26 1,86 

  Romania 828 1,45 1,18 

  Total 1777 1,76 1,42 

emoman Italy 539 4,11 1,56 

  Cyprus 410 3,37 2,19 

  Romania 828 3,27 2,27 

  Total 1777 3,55 2,09 

stoptalk Italy 539 3,01 1,8 

  Cyprus 410 2,01 1,59 

  Romania 828 1,9 1,66 

  Total 1777 2,26 1,76 

ignore Italy 539 3,28 1,64 

  Cyprus 410 3,52 2,24 

  Romania 828 3,28 2,29 

  Total 1777 3,33 2,1 

verbreact Italy 539 4,09 1,62 

  Cyprus 410 2,79 1,89 

  Romania 825 2,83 2,08 

  Total 1774 3,2 2 

phyreact Italy 539 1,58 1 

  Cyprus 410 2,11 1,69 

  Romania 828 2,1 1,83 

  Total 1777 1,94 1,61 

effcom Italy 539 4,56 1,59 

  Cyprus 410 3,83 2,18 

  Romania 827 3,8 2,27 

  Total 1776 4,04 2,09 

leader Italy 539 3,69 1,87 

  Cyprus 410 2,61 2 

  Romania 828 2,48 2,07 

  Total 1777 2,88 2,06 

supportverb Italy 539 5,14 1,48 

  Cyprus 410 3,67 2,05 

  Romania 827 3,48 2,15 

  Total 1776 4,03 2,08 

supportphy Italy 539 5,18 1,77 

  Cyprus 410 3,53 2,07 

  Romania 826 3,38 2,16 

  Total 1775 3,96 2,18 
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assistverb Italy 539 4,36 1,62 

  Cyprus 410 3,95 2,19 

  Romania 826 3,83 2,24 

  Total 1775 4,02 2,07 

assistphy Italy 539 2,89 1,82 

  Cyprus 410 2,84 1,94 

  Romania 827 2,91 2,07 

  Total 1776 2,89 1,97 

victbully Italy 539 2,47 1,77 

  Cyprus 410 1,78 1,47 

  Romania 827 1,89 1,67 

  Total 1776 2,04 1,68 

assistbully Italy 539 3,28 1,88 

  Cyprus 410 2,42 1,87 

  Romania 827 2,65 2,11 

  Total 1776 2,79 2,01 

selfharm Italy 539 1,83 1,58 

  Cyprus 410 1,86 1,6 

  Romania 827 1,85 1,73 

  Total 1776 1,85 1,66 

happylife Italy 539 4,38 1,49 

  Cyprus 410 5,21 2,12 

  Romania 827 5,01 2,3 

  Total 1776 4,87 2,07 

socialclimate Italy 539 3,91 1,65 

  Cyprus 410 4,96 2,07 

  Romania 827 4,64 2,09 

  Total 1776 4,49 2 

satrel Italy 539 4,52 1,67 

  Cyprus 410 4,99 2,03 

  Romania 827 4,86 2,13 

  Total 1776 4,79 1,99 
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Acest tabel rezumă rezultatele testelor ANOVA, care arată care teste au arătat rezultate 

semnificative.  

 

Tabel: 
ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

victverb 
Between 
Groups 630,07 2 315,04 117,33 0,001 

  
Within 
Groups 4760,57 1773 2,69     

  Total 5390,65 1775       

victphy 
Between 
Groups 187,13 2 93,56 48,81 0,001 

  
Within 
Groups 3400,75 1774 1,92     

  Total 3587,88 1776       

emoman 
Between 
Groups 246,53 2 123,27 29,11 0,001 

  
Within 
Groups 7511,89 1774 4,23     

  Total 7758,42 1776       

stoptalk 
Between 
Groups 439,5 2 219,75 77,11 0,001 

  
Within 
Groups 5055,72 1774 2,85     

  Total 5495,22 1776       

ignore 
Between 
Groups 18,29 2 9,15 2,07 0,126 

  
Within 
Groups 7821,15 1774 4,41     

  Total 7839,44 1776       

verbreact 
Between 
Groups 611,08 2 305,54 83,92 0,001 

  
Within 
Groups 6447,64 1771 3,64     

  Total 7058,72 1773       

phyreact 
Between 
Groups 105,78 2 52,89 20,95 0,001 

  
Within 
Groups 4478,82 1774 2,52     

  Total 4584,6 1776       

effcom 
Between 
Groups 212,66 2 106,33 24,9 0,001 

  
Within 
Groups 7572,74 1773 4,27     

  Total 7785,4 1775       

leader 
Between 
Groups 510,92 2 255,46 64,32 0,001 

  
Within 
Groups 7046,34 1774 3,97     
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  Total 7557,26 1776       

supportverb 
Between 
Groups 969,47 2 484,73 128,29 0,001 

  
Within 
Groups 6699,01 1773 3,78     

  Total 7668,48 1775       

supportphy 
Between 
Groups 1159,07 2 579,53 140,82 0,001 

  
Within 
Groups 7292,76 1772 4,12     

  Total 8451,83 1774       

assistverb 
Between 
Groups 95,08 2 47,54 11,21 0,001 

  
Within 
Groups 7515,31 1772 4,24     

  Total 7610,39 1774       

assistphy 
Between 
Groups 1,18 2 0,59 0,15 n.s. 

  
Within 
Groups 6864,75 1773 3,87     

  Total 6865,93 1775       

victbully 
Between 
Groups 144,71 2 72,36 26,21 0,001 

  
Within 
Groups 4894,68 1773 2,76     

  Total 5039,4 1775       

assistbully 
Between 
Groups 198,98 2 99,49 25,18 0,001 

  
Within 
Groups 7006,57 1773 3,95     

  Total 7205,55 1775       

selfharm 
Between 
Groups 0,15 2 0,08 0,03 0,001 

  
Within 
Groups 4866,26 1773 2,74     

  Total 4866,42 1775       

happylife 
Between 
Groups 193,82 2 96,91 23,17 0,001 

  
Within 
Groups 7414,82 1773 4,18     

  Total 7608,64 1775       

socialclimate 
Between 
Groups 285,42 2 142,71 37,01 0,001 

  
Within 
Groups 6836,46 1773 3,86     

  Total 7121,87 1775       

satrel 
Between 
Groups 60,87 2 30,43 7,76 0,001 

  
Within 
Groups 6950,1 1773 3,92     

  Total 7010,97 1775       
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Primul tabel rezuma variabile legate de a fi victima mai multor forme de abuz (verbal, fizic, 

bullying). 

 

  Italy Cyprus România 

Abuzul verbal 3,45 2,49 2,06 

Atacuri fizice 1,86 2,26 1,45 

Hărțuirea 2,47 1,78 1,89 

 

 
Analiza arată o expunere majoră clară a studenților italieni la abuzuri verbale și intimidare. 

Studenții ciprioti sunt mai expuși atacurilor fizice. La nivel general, apariția violenței este scăzută, 

având în vedere că am folosit o scară la 7 puncte. 

Următoarele tabele rezumă rezultatele reacțiilor la abuz verbal, atacuri fizice și intimidare. 

Este clar diferența de stiluri de reacție în cele trei țări participante. 

 

 

 Italy Cyprus România 

Managementul emoțiilor 4,11 3,37 3,27 

Nu mai vorbi 3,01 2,01 1,9 

Ignora 3,28 3,52 3,28 

Reacții verbale 4,09 2,79 2,83 

Reacție fizică 1,58 2,11 2,1 

 

 

Studenții italieni arată trei reacții preponderante: „managementul emoțiilor”, „încetarea vorbirii 

și izolarea socială” și „reacția verbală”. Printre aceste trei reacții, ar trebui să considerăm că doar 

„gestionarea emoțiilor” duce la rezultate pozitive (o mai bună satisfacție pentru viață, o intenție mai 

mică de auto-vătămare și intenția de a părăsi). 

Reacția fizică la atacuri este ușor mai mare la probele școlare cipriotă și românească, însă 

în ambele cazuri valoarea este destul de mică. 

 Următorul tabel arată compararea țărilor cu variabilele „Comunicare eficientă” și 

„Conducere”. Probele italiene au avut rezultate mai mari comparativ cu alte probe. Cu toate acestea, 

ar trebui să observăm că aceste două variabile nu au o putere predictivă specifică asupra 

rezultatelor prevăzute în acest studiu și par a nu avea influență - în special în eșantionul cipriot - 

pentru a determina o satisfacție crescută sau rezultate mai mici în intenția de a se auto-face rău și 

de a abandona școala. Probabil că aceste două elemente sunt prea egocentrici (leadership) sau 

prea largi (comunicare eficientă) și au nevoie de descriptori suplimentari pentru a fi predictivi. 
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  Italy Cyprus România 

Comunicare efectivă 4,56 3,83 3,8 

Conducere 3,69 2,61 2,48 

 

Următorul tabel măsoară comportamentul prosocial și vicariant. 

Comportamentele prosociale sunt toate care susțin comportamente față de victime. Am 

separat sprijinul victimelor abuzurilor verbale și fizice. 

Comportamentele vicariante includ toate cazurile în care oamenii au observat 

comportamente de abuz (verbale, fizice, bullying). Putem vedea clar că eșantioanele italiene au 

observat mai des aceste forme de comportament, iar acest lucru este, de asemenea, în conformitate 

cu rata mai mare de victimizare observată anterior. 

Singura variabilă care nu are diferențe semnificative este observarea violenței fizice, care 

este foarte rară așa cum s-a văzut în tabelele anterioare. 

 

  Italy Cyprus România 

Sprijină-i pe ceilalți atunci 

când ești atacat verbal 5,14 3,67 3,48 

Sprijină-i pe ceilalți atunci 

când ești atacat fizic 5,18 3,53 3,38 

Abuz verbal observat 4,36 3,95 3,83 

Abuz fizic observat 2,89 2,84 2,91 

Bullying observat 3,28 2,42 2,65 

 

Ultimul tabel prezintă rezultatele. În ciuda analizei, studenții italieni par să arate mai mult un 

comportament prosocial, un leadership și o comunicare eficientă, satisfacția lor pentru viață este 

mai mică comparativ cu Cipru și România. Mai mult, studenții ciprioti și români au intenția mult mai 

mică de a părăsi contextul. Nu există diferențe semnificative între studenții din cele trei țări, ceea ce 

este destul de scăzut în toate cazurile. 

 

  Italy Cyprus Romania 

Intenții de vătămare de 

sine 1,83 1,86 1,85 

Fericită să-mi trăiesc 

viața 4,38 5,21 5,01 

Îmi place contextul meu 

social 3,91 4,96 4,64 

Satisfacția relațiilor 4,52 4,99 4,86 

Abandonați contextul 4,14 1,79 2,03 
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Rezumatul relațiilor predictive pentru rezultate: intenția de a face rău de sine, satisfacția 

pentru viață și intenția de a pleca. Predicțiile pozitive sunt marcate cu semnul „+”, nu sunt relații 

semnificative cu „=” și cele negative cu „-”. 

 

România 

Eșantionul românesc arată că atacurile fizice și intimidarea au puterea de a crește șansa de 

a abandona școala, de a face rău de sine și reduce satisfacția pentru viață. Efectul abuzului verbal 

nu are această relație directă pe eșantionul analizat.  

 

  SelfHarm Leave SFL 

Victimă verbală 

= = = 

Victima fizică 

+ + - 

Victima Bullying + + - 

 

Reacția la atacuri este o variabilă foarte importantă în eșantionul românesc, de fapt, 

deoarece se poate observa în tabelul următor, există numeroase efecte semnificative asupra 

rezultatelor studiului. 

Managementul emoțiilor are o valoare protectoare și crește satisfacția pentru viață. Ignorarea 

celorlalți este o reacție neutră și nu afectează nivelul intenției de auto-vătămare, abandonează 

școala și satisfacția pentru viață. Putem vedea clar efectele negative ale „opririi vorbirii”, 

„reacționează verbal” și „reacționează fizic” 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Managementul emoțiilor = = + 

Închide / Oprește vorbirea + = - 

Ignora = = = 

Reacții verbale + = - 

Reacții fizice + + = 

 

Stilul de comunicare are, de asemenea, un efect semnificativ asupra rezultatelor studiate. În 

eșantionul românesc, putem vedea clar că o comunicare eficientă, ascunderea informațiilor, 

conducerea și comunicarea egală pot fi factori de protecție definiți, deoarece cresc satisfacția pentru 

viață și reduc rezultatele negative (intenția de a pleca, intențiile de auto-vătămare). Teama de putere 

reduce satisfacția pentru viață și crește rezultatele negative. 
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  SelfHarm Leave SFL 

Comunicare eficientă pentru 
gestionarea conflictelor 

= = + 

Conducere = = + 

Comunicare egală = - + 

Asertivitate scăzută - - - 

Ascunderea informațiilor = = + 

Teama pentru putere + + - 

 

Rezultatele studiului despre rolul de susținere a altora și comportamentul vicariant sunt în 

conformitate cu rezultatele științifice. Ajutorul activ față de alții, cel puțin atunci când sunt atacați 

verbal are un „rol terapeutic”, considerând că acest factor crește nivelul de satisfacție pentru viață. 

Așa cum era de așteptat de teoria învățării sociale, observarea comportamentului violent are un 

efect și asupra observatorului. Percepția unui context ostil crește intențiile de vătămare proprie și 

intenția de a pleca. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Ajutor activ (verbal) 

= = + 

Ajutor activ (fizic) 

= = = 

Asistați la abuzuri 
verbale 

= = = 

Asistați la abuzul fizic 

+ + = 

Asistați la intimidare 

+ + - 
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Italia 

 

Efectul victimizării asupra eșantionului italian este puternic. A fi victimizat prin abuz verbal și 

intimidare produce efecte similare: reduce satisfacția pentru viață și crește intențiile negative (auto-

vătămare, abandonarea școlii). 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Victima Verbala + + - 

Victima Fizica = - = 

Victima Bullying + + - 

 

Reacții 

Spre deosebire de celălalt eșantion, cea mai negativă reacție din eșantionul italian este să 

închidă și să nu mai vorbim. Izolarea socială este mai mare în eșantionul italian, aceasta poate fi 

legată de frecvența mai mare a atacurilor verbale (același model de comunicare) și, de asemenea, 

reacțiilor verbale. 

Gestionarea emoției are o valoare protectoră, acest factor nu mărește satisfacția pentru viață, 

ci reduce intenția negativă (de a părăsi contextul sau de a-și face rău de sine). 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Managementul emoțiilor - - = 

Închide / Oprește vorbirea + + + 

Ignora = = - 

Reacții verbale = = = 

Reacții fizice = = = 

 

La fel ca și proba românească, participanții italieni au demonstrat un „efect terapeutic” de a-

i ajuta pe ceilalți atunci când sunt victime ale abuzurilor verbale. Nu observăm și în acest caz un 

„efect terapeutic” de a ajuta pe ceilalți atunci când sunt victime ale violenței fizice. Cu toate acestea, 

ar trebui să considerăm că, din fericire, violența fizică este mult mai mică. Din acest motiv, ne putem 

aștepta ca participanții să aibă puține experiențe în a ajuta victimele violenței, iar acest lucru duce 

la un rezultat nesemnificativ. 

În mod similar cu eșantionul românesc, a fi într-un context ostil are efecte negative. A observa 

abuzul verbal crește intenția de a părăsi, observarea bullyingului facilitează intenția de auto-

vătămare și reduce satisfacția pentru viață. 

 



77 

 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Ajutor activ (verbal) 
= = + 

Ajutor activ (fizic) 
= = = 

Asistați la abuzuri 
verbale 

= + - 

Asistați la abuzul 
fizic 

= = = 

Asistați la intimidare 

+ = - 

 

Cipru 

 

Eșantionul cipriot este caracterizat prin efectul bullyingului, care în mod coerent cu cercetarea 

științifică, crește intențiile de auto-vătămare. Nu s-au observat alte rezultate semnificative. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Victima Verbala = = = 

Victima Fizica = = = 

Victima Bullying + = = 

 

Valoarea protectoare a managementului emoțiilor este transnațională, în cele trei țări 

participante acest factor protejând individul. În cazul eșantionului cipriot, un management corect al 

emoțiilor reduce intenția de a abandona școala. Toate celelalte reacții au efecte negative: 

- A opri vorbirea crește intenția de a face rău 

- Ignorarea atacurilor reduce satisfacția pentru viață 

- Reacția verbală crește intenția de auto-vătămare și abandonează variabilele școlare 

- Reacția fizică crește probabilitatea abandonului școlar 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Managementul emoțiilor = - = 

Închide / Oprește vorbirea + = + 

Ignora = = - 

Reacții verbale + + = 

Reacții fizice = + = 
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Comportamentul prosocial nu are efecte terapeutice asupra eșantionului analizat. Putem 

observa efectele negative transnaționale comune ale observării comportamentului de intimidare. În 

cazul eșantionului cipriot, a fi un context ostil caracterizat prin intimidare crește intențiile de auto-

vătămare și probabilitatea de a părăsi școala. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Ajutor activ (verbal) 
= = = 

Ajutor activ (fizic) 

= = = 

Asistați la abuzuri verbale 
= = = 

Asistați la abuzul fizic 
= = = 

Asistați la intimidare 

+ + = 

 
 

Concluzii și orientări 

 

Ca o concluzie a acestor studii și comparații transnaționale, sunt propuse următoarele 

orientări pentru programele de educație școlară: 

- Managementul emoțiilor este un factor cheie pentru prevenirea efectelor negative ale abuzurilor 

verbale, atacurilor fizice și intimidării 

- Programele de gestionare a emoțiilor sunt foarte recomandate în rândul școlilor 

- Violența fizică este scăzută în țările participante, dar bullyingul este în creștere. Factorii sociali 

legați de comportamentul prosocial și comportamentul vicariant afectează modul în care are loc 

intimidarea 

- Programele de prevenire a bullyingului sunt foarte recomandate în țările participante. A fi victimă 

a intimidării sau, de asemenea, a ajuta la comportamentele de intimidare este periculos pentru elevii 

școlii și duce la o satisfacție mai mică pentru viață, intenția crescută de a abandona școala și mai 

ales intenția crescută de auto-vătămare. 

- Reacțiile verbale și fizice sunt legate de o satisfacție mai mică pentru viață. Acești factori trebuie 

luați în considerare și descurajați în programele de gestionare a emoțiilor pentru elevii din școală. 
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Anexa A 

Chestionar 

 

PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOLI 

Următorul chestionar are ca obiectiv colectarea de date despre viața la școală, inclusiv 

comportamentul violent (verbal și fizic). Veți completa chestionarul care indică frecvența 

comportamentului pe o scară de la 1 la 7, unde 1 corespunde „niciodată” și 7 la „cotidian”. 

Chestionarul este anonim și ne va ajuta să creăm strategii și metode pentru prevenirea violenței și 

creșterea satisfacției elevilor în școală. 

Vârsta  ....................................................................................................................................... 

Gen   ....................................................................................................................................... 

1. Am fost victimă a atacurilor verbale 
la școală 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Am fost victimă a violenței fizice la 
școală 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Când colegii mei mă atacă, îmi 
reușesc cu succes emoțiile 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Când colegii mei mă atacă, nu mai 
vorbesc și mă închid în mine 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Când colegii mei mă atacă, îi ignor 1 2 3 4 5 6 7 

6. Când colegii mei mă atacă, mă 
enervez și reacționez verbal 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Când colegii mei mă atacă, mă 
enervez și reacționez fizic 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Folosesc eficient comunicarea mea 
pentru a gestiona conflictele din clasă 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Sunt considerat un lider în clasă 1 2 3 4 5 6 7 

10. Când există o formă de violență 
verbală, încerc să ajut victima 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Când există o anumită formă în 
sala de clasă a violenței fizice, încerc 
să ajut victima 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Am asistat la atacuri verbale la 
școli față de alți elevi 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Am asistat la violența fizică la 
școli față de alți elevi 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Am fost victimă a intimidărilor 1 2 3 4 5 6 7 

15. Am asistat la acte de bullying la 
școli față de alți elevi 

1 2 3 4 5 6 7 

16. În ultima lună totuși m-am făcut 
rău 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Trăiesc o viață fericită 1 2 3 4 5 6 7 

18. Sunt satisfăcut de climatul social 
din sala de clasă 

1 2 3 4 5 6 7 
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19. Sunt mulțumit de relația cu colegii 
mei de școală 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Aș dori să abandonez școala 1 2 3 4 5 6 7 

21. Sunt fericit să comunic cu cei din 
jurul meu 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Vorbesc cu ceilalți exact așa cum 
îmi doresc și mi se va spune 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Spun DA, când vreau să spun NU 1 2 3 4 5 6 7 

24. Prefer să ascund ceea ce 
gândesc sau ceea ce simt dacă nu 
cunosc persoana cu care vorbesc 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Dacă îi fac pe alții să se teamă de 
mine, înseamnă că am 

1 2 3 4 5 6 7 
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