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1.INTRODUCERE. PRECIZĂRI CONCEPTUALE
1.1

SPECIFICUL CERCETĂRII ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE

Particularităţile metodologiei de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane „derivă din
specificul existenţial al omului, dar şi de statutul specific al cercetătorului, care este concomitent
obiect şi subiect al cercetării şi care, prin conduita sa, poate influenţa pe cea a subiectului investigat”
(Zlate, 1996). De asemenea, spre deosebire de specificul studiului în alte domenii, în Psihologie
cunoaşterea se realizează preponderent indirect, prin intermediul comportamentelor şi a
manifestărilor exterioare - indicatori ai stărilor interne, subiective.

1.2.

DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Metodologia (gr. methodos, logos) desemnează „ştiinţa metodelor” şi vizează, în general,
ansamblul principiilor după care se călăuzeşte o disciplină şi îşi construieşte obiectul de studiu.
Conform lui Paul F. Lazarsfeld (1959), metodologia în ştiinţele sociale şi comportamentale are şase
teme principale:
→ Delimitarea obiectului de studiu în cercetările empirice
→ Analiza conceptelor
→ Analiza metodelor şi tehnicilor de cercetare
→ Analiza raportului dintre metodele şi tehnicile utilizate
→ Sistematizarea datelor obţinute în cercetarea empirică
→ Formalizarea raţionamentelor
Relaţia dintre metodă – tehnică – procedee – instrument de cercetare este una ierarhică, în
funcţie de nivelul de abstractizare la care se operează şi de raportul cu nivelul teoretic.
Metodele de cercetare au caracter operaţional având drept finalitate testarea ipotezelor
teoretice, verificarea şi dezvoltarea emprică a teoriei, prin furnizarea unui set de reguli, tehnici,
instrumente şi procedee. Valoarea unei metode trebuie apreciată după valoarea cunoaşterii la care
conduce.
Metoda (gr. methodos –cale, drum, mod de expunere) este:
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„Un ansamblu de proceduri, demersuri sau reguli adoptate în conducerea unei cercetări sau
într-o activitate practică” (M. Richelle, 1999, apud. Zlate, 2000).
„Modul de cercetare, sistemul de reguli şi principii de cunoaştere şi de transformare a
realităţii obiective” (Chelcea, 2001).

Unei metode i se subordonează una sau mai multe tehnici ce pot fi aplicate, la rândul lor, în
modalităţi variate. Tehnica reuneşte un ansamblu de procedee bine definite utilizate în vederea
obţinerii anumitor rezultate şi se exprimă în acţiuni concrete. Procedeul reprezintă o particularitate a
tehnicii, modul în care cercetătorul utilizează instrumentele de investigare (ghid de interviu, fişă de
anamneză, foaie de observaţie, aparat etc.).
Combinarea metodelor, tehnicilor, procedeelor şi instrumentelor permit conturarea unor
strategii de cercetare.
Exemplu:
Metoda: ancheta
Tehnica: interviul
Procedeul: pe baza unui ghid de interviu
Instrumentul: ghidul de interviu

Alegerea metodelor de cercetare depinde de factori precum:
→ perspectiva teoretică şi tipul fenomenelor studiate
→ scopurile şi obiectivele studiului
→ posibilităţile cercetătorului de a utiliza o metodă, o tehnică sau anumite
→ instrumente
→ resursele financiare şi umane
→ durata în care se poate încadra cercetarea
Pentru validarea rezultatelor şi concluziilor, a calităţii studiului unui fenomen sau a unui
proces psihologic sau social, se impune o evaluare conform unor criterii ce vizează probleme
specifice ale cercetării (Mărginean, 2000):
→ corectitudinea cadrului teoretic al cercetărilor concrete
→ calitatea analizei conceptuale şi definirea domeniului cercetat
5

→ adecvarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de lucru la specificul obiectului studiat şi la
caracteristicile populaţiei investigate
→ validitatea şi fidelitatea instrumentelor de măsurare
→ gradul de reprezentativitate a populaţiei studiate
→ gradul de favorabilitate a condiţiilor de desfăşurare a cercetărilor pentru asigurarea
obiectivităţii
→ calitatea prelucrării, analizei şi interpretării informaţiilor
→ construcţia teoretică

1.3

PRINCIPII METODOLOGICE ALE INVESTIGAŢIEI SOCIALE

Orice ramură de cunoaştere ştiinţifică şi de acţiune eficientă are un corp metodologic
propriu care direcţionează şi organizează activitatea specifică domeniului respectiv. În sfera
socio-umanului, metodologia este definită ca o analiză sistematică a metodelor şi tehnicilor
pe baza cărora se realizează o cercetare teoretică sau aplicativă. Instrumentarul teoretic şi
metodologic utilizat în asistenţa socială provine din domeniul ştiinţelor socio-umane, în
special din psihologie şi sociologie
Metodologia cercetării ştiinţifice a unui domeniu de cunoaştere cuprinde:
definirea adecvată a domeniului studiat (ce cunoaştem?); enunţurile teoretice
fundamentale admise ca referinţe pentru construcţia paradigmatică şi metodologică
a ştiinţei; principii şi reguli de desfăşurare a investigaţiilor; metode şi tehnici de
culegere a datelor, de prelucrare, analiză şi interpretare a acestora (cum se realizează
cunoaşterea ştiinţifică?); criterii de evaluare/testare a rezultatelor; strategii de
elaborare a modelelor explicative (teorii ştiinţifice); demersul autoreflexiv al ştiinţei
respective (filosofia ştiinţei).
Metodologia oricărui domeniu de cunoaştere fundamentală sau aplicativă are o
componentă teoretico-epistemologică (formată din teorii de referinţă şi modele
explicative) şi o componentă tehnic-normativă (incluzând metode şi tehnici de
culegere a datelor empirice, tehnici şi procedee de prelucrare a datelor, de analiză şi
interpretare a acestora; principii metodologie etc.).
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Astfel, în prima jumătate a secolului XX, practica asistenţială este dominată de un
individualism metodologic de tip pozitivist (influenţat de behaviorism) sau umanist (marcat de
psihanaliză). Ambele variante se află sub incidenţa practicii medicale, fapt ce transpare din
terminologia utilizată şi din conceperea secvenţelor procesului de asistare ce constau în investigaţie,
diagnostic şi tratament. Aceste practici asistenţiale au în atenţie clientul individual şi grupurile mici
(familia).
Alături de principiul complementarităţii cantitativ-calitativ (căcare acoperă două tradiţii
majore în cercetarea socială) există şi alte principii a căror cunoaştere şi aplicare este cerută de însăşi
specificul obiectului cercetat – realitatea socioumană. Aceste principii fac apel la unitatea şi
complementaritatea dintre: obictiv - subiectiv; macro - microsocial; individualism - holism
metodologic; universalism - contextualism; nomotetic - idiografic; teoretic (reflexiv) - empiric
(concret); natural – provocat; emic (“interior”) - etic (“exterior”); explicativ - comprehensiv, dublete
conceptuale care desemnează, deopotrivă, caracteristici ale realităţii socioumane şi ale cunoaşterii
ştiinţifice a acesteia, indicând necesitatea adecvării instrumentarului metodologic şi al nuanţării
demersului cognitiv (vezi Petru Iluţ, Abordarea calitativă a socioumanului, pp. 24-41).
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CLASIFICĂRI ALE METODELOR UTILIZATE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE

a. după criteriul temporal:
i. metode transversale (observaţia, ancheta, testele sociometrice etc.) surprind fenomenele şi
procesele sociale la un moment dat;
ii. metode longitudinale (studiul de caz, biografia, studiul panel ş.a.) – studiază evoluţia
fenomenelor sociale;
b. după criteriul reactivităţii (gradul de intervenţie al cercetătorului asupra obiectului de studiu):
i. metode experimentale (experimentul sociologic, psihologic);
ii. metode cvasiexperimentale (ancheta, sondajul de opinie, biografia socială provocată etc.);
iii. metode de observaţie (studiul documentelor sociale, observaţia);
c. după criteriul numărului unităţilor investigate:
i. metode statistice (ancheta socio-demografică; sondajele de opinie; analizele statisticomatematice) – investighează un număr mare de unităţi sociale;
ii. metode cazuistice (biografia, studiul de caz, monografia);
d.

după criteriul poziţiei ocupate în procesul investigaţiei:
i.

metode de culegere a datelor (observaţia, documentarea, interviul, sondajul de opinie,
experimentul ş.a.);
7

ii.

metode de prelucrare a datelor (prelucrare computerizată);

iii.

metode de analiză şi interpretare a datelor (analiza comparativă; fenomenologică; analiza de
conţinut; analiza de discurs);

e. după “natura” datelor culese:
i. metode principale, vizând cunoaşterea “existenţei sociale” (observaţia de teren;
documentarea; experimentul social);
ii. metode “secundare”, vizând orizontul subiectivităţii umane/faptele de conştiinţă sau
percepţiile subiective ale realităţii trăite de actorii sociali (interviul, chestionarul, testele şi
scalele de măsurare a atitudinilor);
iii. metode “de sinteză” (monografia, studiul de caz).

2. METODE CALITATIVE VS. METODE CANTITATIVE
2.1

METODELE CALITATIVE
Anii 60 au reprezentat începutul dezvoltării metodelor calitative, pentru ca în anii 80 acestea

să dobândească legitimitate şi validitate în cadrul metodologiei în ştiinţele sociale datorită formulării
riguroase de reguli, principii de utilizare şi a rafinării procedurilor de lucru, ca răspuns la necesitatea
rezolvării problemelor practice în câmpul social. În domeniul psihologiei, metodologia calitativă a
împrumutat regulile studiului de teren şi al observaţiei participante mai ales din antropologie şi
curentele sociologiei (Şcoala de la Chicago).
Definiţie:
„Cercetarea calitativă este concentrarea mai multor metode, implicând o abordare
interpretativă şi naturalistă a subiectului studiat. Aceasta înseamnă o studiere a lucrurilor în
mediul lor natural, încercând să se înţeleagă sau să se interpreteze fenomenele în termenii
semnificaţiilor pe care oamenii le investesc. Cercetarea calitativă implică folosirea şi
colectarea unei varietăţi de materiale empirice – studii de caz, experienţă personală şi
introspectivă, povestirea vieţii, interviul, observaţia, texte istorice, materiale vizuale (...)
astfel încât să se descrie momente obişnuite şi deosebite din viaţa indivizilor, precum şi
semnificaţiile lor pentru (aceştia)” (Denzin şi Lincoln, 1994, apud Chelcea, 2001).
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P. Paillé (1996, apud Chelcea, 2001) delimitează principalele caracteristici ale cercetării
calitative:
1. cercetarea este realizată în mare parte într-o viziune comprehensivă
2. abordează obiectul de studiu într-o manieră deschisă şi larg cuprinzătoare
3. include date culese cu ajutorul metodelor calitative, adică prin intermediul metodelor care nu
implică nici o cuantificare
4. analizează datele calitativ (cuvintele sunt analizate direct prin utilizarea altor cuvinte, fără a trece
printr-o operaţie de numărare)
5. conduce în final la o povestire sau la o teorie, nu la o demonstraţie. Metodele calitative permit o
abordare holistică, naturală şi dinamică a fenomenelor aparţinând diverselor contexte a unei
lumi în permanentă schimbare (determinate de procese de mobilitate socială, de transformări
socio-economice, religioase, ideologice, influenţa noilor tehnologii etc.)
Abordarea holistică presupune că faptele umane sunt „totalităţi” ce nu pot fi explicate prin
decuparea în componente. În aplicarea metodelor calitative, cercetătorul are în vedere faptul că
situaţiile sociale nu pot fi descompuse în variabile dependente şi variabile independente unite prin
legături de cauzalitate lineară precum în cazul experimentului; fenomenele sunt surprinse în
derularea lor spontană (fără a fi provocate) prin utilizarea gândirii şi logicii naturale, a practicii
cotidiene.
Specifică acestor metode este aplicabilitatea în diferite aspecte ale realităţii sociopsihologice:
→ viaţa unui grup, a unei comunităţi (obiceiuri, credinţe, valori etc.)
→ reacţiile indivizilor sau colectivităţilor la un eveniment ce apare în istoria lor (boală, accident,
schimbare politică, transformări socio-economice etc.)
→ analiza situaţiilor de interacţiune inter-individuală sau inter-grup
→ experienţa trăită în viaţa cotidiană de către actorii sociali etc.
În cadrul unei abordări calitative, cercetătorul va urmări manifestările, va încerca să înţeleagă
semnificaţiile şi să interpreteze sensul pe care actorii sociali în dau contextului în care trăiesc la un
anumit moment istoric.
Multă vreme considerate ”rudele sărace” ale cercetării ştiinţifice, devalorizate fiindcă nu
corespundeau exigenţelor epistemice, împrumutate din ştiinţele exacte şi naturale, metodologiile
calitative au cunoscut, din anii ’60, o dezvoltare considerabilă, care le-a asigurat validitatea şi
9

legitimitatea pană astăzi, când asistăm la o proliferare a cercetărilor calitative şi a lucrărilor despre
această direcţie de cercetare.
Debutul cercetării calitative coincide cu procesul de configurare a ştiinţelor sociale şi umane,
în special cu eforturile întreprinse pentru diferenţierea acestora de ştiinţele naturii, motiv pentru
care se admite că orientarea calitativistă este consubstanţială dezvoltării disciplinelor socioumane
(Iluţ 1997, 42). Cercetarea calitativă îşi are rădăcinile în sociologia comprehensivă a lui Weber, în
proiectul ştiinţelor omului al lui Dilthey şi a fenomenologiei lui Husserl. Calitativismul s-a impus ca
metodologie principală în antropologia socială şi culturală anglo-saxonă, ca şi în etnologia franceză a
începutului de secol XX.
În sociologie, în special în Statele Unite, statutul şi importanţa cercetării calitative au diferit
de la o perioada la alta. Epoca de glorie a Şcolii de la Chicago, din anii 1910 până în anii ’40, a fost
urmată de o dispariţie aproape completă a abordărilor calitative până la sfârşitul anilor ’60, când s-a
produs o renaştere spectaculoasă a acestei direcţii de cercetare şi care s-a dovedit a fi durabilă, astfel
încât astăzi nu i se mai contestă statutul ştiinţific (Mucchielli 2002, 55-58).
Cercetarea calitativă se individualizează în raport cu cercetarea cantitativă prin anumite
caracteristici teoretice şi metodolgice, dintre care se impune precizarea celor mai importante:
-

modelul calitativist de investigare socială are în atenţie subiectivitatea umană, socialul
construit şi interpretat prin interacţiunea simbolurilor, motivaţiilor, aşteptărilor şi
reprezentărilor individuale şi colective, cu alte cuvinte,

cercetarea calitativă vizează

realitatea trăită şi construită social, lăsând actorii sociali să vorbească şi abordând obiectul de
studiu într-un mod deschis şi amplu (holistic);
-

cercetarea calitativă îşi îndreaptă atenţia spre aspectele vieţii cotidiene, spre microsocial,
particular, unic şi individual, aspecte surprinse în contextul lor natural (obişnuit; nealterat);

-

în plan metodologic, cercetarea calitativă se remarcă prin utilizarea metodelor şi tehnicilor
nestructurate sau semistructurate de culegere a datelor (observaţia participativă, interviul
intensiv, interviul de grup, studiul de caz, monografia) - metode cazuistice, specializate pe
studiul integral al câtorva unităţi/fenomene socioumane considerate semnificative;

-

design-ul cercetării nu este niciodată complet determinat înainte de startul cercetării, ci
evoluează pe parcursul culegerii datelor; cercetarea calitativă este o cercetare flexibilă care
nu face uz de cadre teoretice şi metodologice restrictive, iar etapele de culegere şi de analiză
a datelor nu sunt separate într-o manieră tranşantă, uneori chiar se suprapun;

-

acceptă implicarea investigatorului în mânuirea tehnicii pe care o utilizează (nu se poate
vorbi de neutralitatea/obiectivitatea absolută a cercetării);
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-

se finalizează cu o povestire sau o teorie şi nu cu o demonstraţie (Moscovici şi Buschini 2007,
178-186).

Metodele calitative de culegere a datelor au cel puţin trei caracteristici:
a) implicarea investigatorului în mânuirea tehnicii pe care o utilizează (nu se poate vorbi de
neutralitatea/obiectivitatea absolută a cercetării);
b) tehnicile calitative de culegere a datelor nu conţin, adesea, nici o grilă sau alte categorizări a
priori ce permit ghidarea automată a cercetării (non-directivitatea lor fundamentală);
c) metodele calitative de analiză a datelor vizează înţelegerea semnificaţiilor fenomenelor
cercetate (Mucchielli 2002: 56).
O metodă calitativă de cercetare (investigare) socială este o modalitate de cunoaştere ştiinţifică
ce utilizează diverse tehnici de culegere şi de analiză calitative cu scopul de a explica, prin
comprehensiune, un fenomen uman/social.

2.2

METODELE CANTITATIVE
În ştiinţele socio-umane, metodele cantitative au fost construite conform pozitivismului

(dezvoltat de către A. Comte în perioada 1830 - 1842 în Cours de philosophie positive). Inspirându-se
din modelele de cunoaştere în ştiinţele naturii, adepţii acestui curent susţin că realitatea socială şi
umană este inaccesibilă cunoaşterii în totalitate, ea poate fi doar aproximată prin utilizarea
metodelor ştiinţifice.
„Din punct de vedere al cunoaşterii, pozitivismul promovează monismul metodologic,
unitatea metodelor în cercetarea tuturor fenomenelor, face din măsurare un ideal al
ştiinţelor şi urmăreşte explicarea prin cauze, cazurile individuale fiind ipotetic subsumate
legilor generale”. (von Wright, 1971/1993, apud Chelcea, 2001).
Metodologia cantitativistă afirmă că realitatea este obiectivă, prin urmare fiinţa umană este
determinată de caracteristicile contextului social în care trăieşte, la fel cum lumea fizică este
determinată de legi ferme. Astfel, datele de cercetare nu trebuie interpretate prin prisma valorilor
morale, iar explicaţia unui fapt social trebuie să rezulte din cercetare, din demersul logic al teoriilor.
Din acest punct de vedere, cercetările calitative se caracterizează prin subiectivism, impresionism şi
nesiguranţă (Chelcea, 2001).
Spre deosebire de metodele calitative, metodele cantitative utilizează modele matematice,
calcule statistice şi probabilistice, un număr mare de cazuri etc. Studiind viaţa într-un mod indirect,
nomotetic, pe baza unor principii „obiective”, interpretarea rezultatelor şi formularea concluziilor
sunt redactate adesea în manieră impersonală.
11
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2.3

PRINCIPII CANTITATIVE ŞI CALITATIVE ALE CERCETĂRII

Dezvoltarea metodelor cercetării sociale s-a realizat, începând cu finele secolului al XIX-lea, în
orizontul marilor teorii sociologice. Astfel, sociologiile de tip pozitivist, considerând obiectul de studiu
(”realitatea socioumană”) un lucru, un fapt analizabil pe cale experimentală, şi-au construit
instrumente în ideea obţinerii unei cunoaşteri exacte. Pozitivismul ştinţelor naturii a fost extrapolat
în ”ştinţele spiritului” (ulterior, ştiinţele sociale”) cu precădere la nivel metodologic. Sociologia se
dorea a fi o ştiinţă pozitivă a faptelor sociale şi drept urmare trebuia să facă apel la metode de tipul
observaţiei, experimentului şi documentării, metode ce permit contactul direct cu fenomenele sociale
şi cunoaşterea lor obiectivă.
Auguste Comte (1798-1857) - creatorul pozitivismului ca şi curent filosofic - pune bazele
sociologiei ca ştiinţă şi o concepe ca inginerie sau fizică socială. Pozitivismul, în sens larg, devine
principiu de cunoaştere ştiinţifică şi acreditează ideea că există o singură formă legitimă de
cunoaştere ştiinţifică, şi anume, cea bazată pe observaţia concretă, directă, obiectivă a faptelor.
Pornind de la aceste premise teoretice, pozitivismul sociologic a generat următoarele orientări
metodologice: empirismul, operaţionalismul, analiza structurală, funcţionalismul, sistemismul.
Ca reacţie la adresa pozitivismului s-a dezvoltat sociologia comprehensivă sau interpretativă,
subliniind specificul subiectiv al realităţii sociale şi dezvoltându-şi metodologia în jurul strategiilor
înţelegerii şi interpretării. Reprezentanţii de seamă ai noii orientări sociologice, precum W. Dilthey
(1833-1911) şi Max Weber (1864-1920), consideră că lumea omului este în primul rând o realitate
subiectivă, un complex de trăiri şi relaţii afective, iar faptele sociale sunt, în esenţă, fapte ale
spiritului. Dacă reducem viaţa socială la o ţesătură de fapte obiective pe care ştiinţele sociale trebuie
să le măsoare sau să le explice, riscăm să uităm că membrii unei societăţi sunt şi subiecţi care, prin
reprezentările, valorile şi acţiunile lor, participă la punerea în mişcare a societăţii (Jean Baudouin,
1999). Aşadar, investigaţia ştiinţifică nu se poate rezuma doar la elaborarea unor explicaţii cauzale,
referitoare la apariţia şi evoluţia fenomenelor sociale, ci trebuie să descifreze sensurile şi
senmificaţiile profunde ale acestora, punînd în joc strategii comprehensive şi interpretative de
cunoaştere (în cadrul cărora, metodele şi tehnicile adecvate de cercetare socială vor fi interviul,
povestea vieţii, observaţia participativă etc.). Aceste deziderate teoretice şi metodologice au fost
dezvoltate în cadrul sociologiei weberiene, a interacţionalismului simbolic, etnometodologiei,
fenomenologiei sociologice, constructivismul, persectiva culturalistă, feminismul ş.a.

14

Aşadar, din punct de vedere epistemologic, putem afirma că modelul
cantitativist de investigare porneşte de la supoziţia că există o realitate socială
exterioară, obiectiv-structurată pe care încearcă să o cunoască elaborând descrieri şi
explicaţii de tip pozitivist (nomotetic), iar modelul calitativist de investigare socială
are în atenţie subiectivitatea umană, socialul construit şi interpretat prin
interacţiunea simbolurilor, motivaţiilor, aşteptărilor şi reprezentărilor individuale şi
colective, cunoaşterea fiind de tip comprehensiv şi idiografic.
Aceste opţiuni epistemologice se reflectă în plan metodologic prin
următoarele aspecte: ceretarea cantitativă se bazează pe tehnici structurate (anchetă
cu chestionar standardizat, plan observaţional riguros, interviu structurat,
experiment etc.), în timp ce abordarea calitativă uzează tehnici nonstructurate
(observaţia participativă, interviul intensiv, interviul de grup, studiul de caz,
monografia). Astfel, s-a instituit, în cadrul ştiinţelor sociale şi umane, distincţia între
metode/tehnici statistice (care îşi propun să măsoare un număr mare de entităţi
sociale) şi metode cazuistice (specializate pe studiul integral al câtorva
unităţi/fenomene

socioumane

considerate

semnificative).

Specificitatea

fundamentală a metodelor calitative constă în faptul că acestea se înscriu în
paradigma comprehensivă (interpretativă), adică în perspectiva epistemologică ce
consideră fenomenele umane ca fenomene cu sens care pot fi “înţelese” printr-un
efort specific (empatie) legat deopotrivă de natura umană a cercetătorului şi de
natura acestor fenomene semnificative.
Comparaţia dintre cele două strategii majore de cercetare aplicativă se
realizează având în atenţie criterii de ordin epistemologic (presupoziţii teoretice;
teorii de referinţă; paradigme şi rolul acestora în proiectarea cercetării; rezultatele
cercetării şi construcţia teoretică) şi metodologic (designul cercetării; metode de
culegere/analiză a datelor; rolul cercetătorului; tipul datelor culese; prezentarea
rezultatelor obţinute şi a raportului de cercetare etc.).

Caracteristicile cercetării cantitative
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-

fundament epistemologic pozitivist ;

-

explicaţie cauzală; măsurare (frecvenţa ; amploarea fenomenului; corelaţii între
variabile măsurabile); testarea ipotezelor; informaţii precise şi generalizabile;

-

obiectivitatea; neutralitatea; exterioritatea investigării şi a cercetătorului ;

-

fundamentarea teoretică a cercetării – teorii existente ; operaţionalizarea
conceptelor; ipoteze ; variabile măsurabile; demers deductiv;

-

metode structurate (standardizate); reguli stricte;

-

eşantioane reprezentative/de tip statistic;

-

cercetare transversală;

-

rezultate/teorii cu rază mare de generalitate (generalizarea rezultatelor cercetării);

-

rezultatele cercetării sunt exprimate în cifre, tabele, grafice;

Caracteristicile cercetării calitative

-

fundament epistemologic comprehensiv-interpretativ;

-

înţelegerea sensurilor şi semnificaţiilor fenomenelor sociale (comprehensiunea);
informaţii bogate, de profunzime, detalii;

-

“interioritatea” abordării; implicarea subiecţilor investigaţi; subiectivitatea (trăiri,
sentimente, convingeri, valori, motivaţii etc.) ca ”obiect de studiu”; implicarea
cercetătorului;

-

cercetează evenimente neobişnuite sau întâmplări obişnuite şi activităţi cotidiene
surprinse în mediul lor natural (cercetare naturalistă);

-

priveşte holistic fenomenele studiate (ca unitate, ca întreg); investighează în
profunzime şi în detaliu;

-

faptele au prioritate în raport cu teoriile (pre)existente; demers inductiv de
cunoaştere/investigare;

-

metode nestructurate; flexibilitate;

-

eşantionare teoretică;

-

cercetare longitudinală;

-

rezultate/teorii particulare (teorii bazate pe fapte (teorii emergente)/Grounded
theory/ teorii care redau imaginea realităţii văzută prin ochii subiecţilor investigaţi);

-

rezultatele cercetării sunt exprimate în cuvinte şi imagini;

Rezumând constatăm că cercetarea cantitativă este un proces liniar în care
cercetătorul, înainte de a începe cercetarea de teren, îşi construieşte un model
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explicativ al fenomenului ce urmează a fi investigat, formulează un set de ipoteze şi
operaţionalizează atent conceptele (Chelcea, 2004: 43). În acest context, teoriile şi
metodele au prioritate faţă de obiectul cercetării.
Spre deosebire de traseul cercetării cantitative, cercetarea calitativă
utilizează scheme de cercetare flexibile care să permită observarea fenomenelor prin
ochii subiecţilor investigaţi, ceea ce impune precauţii în privinţa construirii unor
cadre de referinţă prealabile (Silverman, 2004: 64). Calitativiştii propun scheme de
cercetare deschise, nestructurate care pot fi adaptate la aspecte neprevăzute,
apărute pe parcursul cercetării.
”Etichetele” definitorii ale cercetării canlitative sunt: holistă; naturalistă; ”realitatea trăită”
(date neprovocate); flexibilă; dinamică; metode ne- /semistructurate; inductivă; dezvoltă ipoteze;
cercetător reflexiv; interpretativă (comprehensiune); cunoaştere în profunzime, ecologică, umanistă,
ancorată empiric, centrată pe analiza fină a complexităţii sociale, aproape de logicile reale, sensibilă
la contextul în care se derulează evenimentele studiate, atentă la fenomenele unice, particulare,
precum şi la fenomenele de excludere şi marginalizare (Mucchielli, 2002: 56).

”Etichetele” definitorii ale cercetării cantitative: pozitivistă; măsurare;
explicaţie cauzală; testează ipoteze; fragmentară; deductivă; cercetător neutru,
obiectiv; privire din exterior.
Deosebirile epistemologice şi metodologice dintre cele două abordări
(cercetări) nu împiedică însă complementaritatea lor şi necesitatea îmbinării celor
două tipuri de metode pe parcursul investigărilor sociale concrete (Băban, A., 2002).
De exemplu, elaborarea unui chestionar ar trebui să fie precedată, îndeosebi în cazul
unor populaţii sau probleme mai puţin cunoscute, de un studiu pregătitor, în care să
se folosească interviuri individuale şi de grup libere şi de profunzime, analize de
documente, autobiografii.

De asemenea, în urma aplicării unui chestionar se

poate trece şi la utilizarea altor metode, intensiv-calitative, pentru completarea
datelor culese prin chestionar şi/sau pentru prelucrarea lor (triangularea
metodologică). Şi în cuprinsul cercetărilor calitative se folosesc date cantitative
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(statistici, analize cantitative) ca punct de plecare sau metode computerizate de
analiză a datelor calitative.
Specialiştii în domeniul socioumanului pledează pentru respectarea, pe
parcursul investigărilor ştiinţifice, a principiului triangulării (strategia de triangulare)
care porneşte de la premisa că realitatea socioumană fiind foarte dinamică şi
complexă impune combinarea mai multor perspective teoretice, metodologice,
precum şi consultarea mai multor surse de date cu scopul de a obţine o imagine cât
mai completă (mai bogată) şi mai validă a realităţii studiate.
În literatura de specialitate, se vorbeşte despre patru tipuri de triangulare: a
datelor, a cercetătorului, teoretică şi metodologică.
Triangularea datelor (a surselor) presupune culegerea datelor din mai multe
surse (persoane, grupuri, contexte sociale). De exemplu, cercetarea fenomenului
abandonului şcolar la adolescenţi poate fi studiat în şcoli din mediul rural sau urban,
în şcoli publice comparativ cu şcolile particulare.
Triangularea cercetătorului se referă la situaţia în care mai mulţi cercetători
vor participa la cercetare sau traseul investigării realizat de un cercetător va fi reluat
de un alt cercetător (pentru verificarea/validarea rezultatelor).
Triangularea teoretică prevede că interpretarea datelor se va face plecând de
la mai multe cadre teoretice (Iluţ, P., 1997). Combinarea lor va oferi investigatorului
posibilitatea analizei/interpretării unui fenomen din mai multe perspective teoretice.
De

exemplu,

într-un

studiu

asupra

fenomenului

de

abandon

şcolar,

cercetătorul/practicianul poate să-şi interpreteze rezultatele plecând de la teoria
deficitului, a carenţei: tânărul părăseşte şcoala lipsit fiind de potenţial intelectual
şi/sau de motivaţie. De asemenea, rezultatele sale ar putea fi interpretate pornind de
la teoria incompatibilităţii culturale: şcoala posedă o cultură care este prea
îndepărtată de cultura familială şi socială a tânărului. Un alt exemplu, analiza
tranziţiei politice româneşti poate fi analizată dintr-o dublă perspectivă: instituţională
şi aceea a culturii politice.
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Triangularea metodologică constă în recurgerea la mai multe tehnici de
culegere a datelor (observaţii, interviuri, analiza documentelor etc.) pentru a obţine
forme de expresie şi de discurs variate, reducând astfel slăbiciunile şi distorsiunile
inerente fiecăreia dintre ele. De exemplu, investigarea fenomenului abandonului
şcolar poate demara prin intervievarea individuală semidirijată a unui număr de
tineri, după care pot fi realizate interviuri pe grupe mici. De asemenea, cercetătorul
poate solicita subiecţilor investigaţi să reprezinte, prin desen, imaginea lor despre
şcoală în momentul respectiv şi imaginea şcolii ideale etc.
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3. METODA OBSERVAŢIEI
„ Metodă ştiiţifică de culegere a informaţiilor din lumea înconjurătoare constând în urmărirea
atentă, prin toate simţurile, conform unui plan, şi înregistrarea exactă, sistematică, a
caracteristicilor şi transformărilor unui obiect (persoană, lucru, fenomen) ori a diferitelor
manifestări de comportament ale unui individ sau ale unui grup de persoane, împreună cu
contextul în care au loc.” (Albu, 2000).

3.1

CARACTERISTICI ALE METODEI

Spre deosebire de observaţia cotidiană, observaţia ştiinţifică are următoarele caracteristici:
→ se bazează pe o teorie
→ se desfăşoară conform unui scop şi a unor obiective stabilite în prealabil
→ este integrală (presupune în elegerea realităţii în ansamblul ei)
→ este sistematică (se desfăşoară conform unui plan)
→ este repetabilă şi verificabilă
Observaţia poate constitui o etapă exploratorie în cadrul unei cercetări, atunci când se urmăreşte
familiarizarea cu o situaţie sau un fenomen în vederea formulării unor ipoteze. Pentru a fi o metodă
principală de cercetare, observaţia presupune culegerea informaţiilor în scopul verificării unor
ipoteze.
Observaţia presupune focalizarea asupra anumitor elemente ale realităţii şi ignorarea altora. Prin
urmare, calitatea informaţiilor obţinute depinde de îndeplinirea unor condiţii:
→ stabilirea clară şi precisă a obiectivelor urmărite;
→ delimitarea condiţiilor optime de observaţie: tipul de observaţie, numărul
→ optim de observaţii, locul şi condiţiile observaţiei, mijloacele de înregistrare etc.
→ elaborarea unui ghid de observaţie şi a consemnelor pentru ca datele să fie cât mai riguros
consemnate, precum şi antrenarea observatorilor
→ consemnarea imediată a celor observate pentru a evita uitarea etc.
Observatorul este persoana care observă şi desprinde din realitatea înconjurătoare o serie de
elemente pe care le consideră pertinente. Selecţia informaţiilor presupune o alegere din partea
observatorului în funcţie de obiectivele stabilite în prealabil. Observatorul poate fi independent (să
observe fără a se integra într-un grup) sau participant (când recurge la integrarea în grupul pe care
doreşte să-l observe).
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3.2

TIPURI DE OBSERVAŢII

În funcţie de orientarea observaţiei

-

observaţie

propriu-zisă

extrospecţia):

are

ca:

(externă
scop

sau

surprinderea

comportamentelor altor persoane
-

auto-observaţia: presupune focalizarea persoanei
asupra propriilor manifestări comportamentale.

O formă particulară a auto-observaţiei este introspecţia – o metodă controversată, prin care
subiectul încearcă să sesizeze propriile procese şi funcţii psihice.

În funcţie de prezenţa/ absenţa
observatorului:

-

observaţie directă: observatorul se află printre
subiecţi, aceştia ştiind că sunt observaţi

-

observaţie cu observator uitat (ignorat): observatorul
se află printre subiecţi, dar aceştia sunt obişnuiţi cu
prezenţa lui şi îl ignoră

-

observaţie indirectă: observatorul se află în spatele
unui geam cu vedere unilaterală sau filmează situaţia
fără a fi prezent printre subiecţi

-

observaţie

cu

observator

ascuns:

observatorul

înregistrează situaţia dintr-un loc unde nu poate fi
văzut de către subiecţi (în spatele unui paravan, a unei
În funcţie de intervenţia
observatorului pentru producerea
situaţiei studiate:

draperii etc.)
observaţie a unui comportament în situaţii naturale,
obişnuite

-

observaţie a comportamentului în urma unor situaţii
provocate de observator.

În funcţie de locul de desfăşurare:

observaţie de teren: are loc în locurile unde subiecţii
desfăşoară diferite activităţi în mod obişnuit (în şcoli, la
domiciliu, în oraş etc.)

-

observaţie de laborator: este complementară aplicării
altor metode precum testarea psihologică, aplicarea unor
chestionare,

pe

parcursul

unei

desfăşurării unor experimente etc.

convorbiri sau
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a

În funcţie de durata desfăşurării:

observaţie continuă: pe o perioadă mai îndelungată
de timp

-

observaţie discontinuă (fracţionată): pe parcursul
anumitor intervale mai mici de timp.

În funcţie de tipul datelor obţinute:

observaţie cantitativă: informaţiile vor fi prezentate
sub forma frecvenţelor, a procentajelor, corelaţiilor
etc.

-

observaţie calitativă: informaţiile vor fi prezentate în
formă narativă, descriptivă.

În funcţie de scopul urmărit:

-

observaţie generală

-

observaţie focalizată (asupra unui comportament, a
unui eveniment, a unei practici etc.

În funcţie de gradul de implicare al
observatorului:

observaţie din exteriorul situaţiei observate: este
recomandată atunci când observatorul nu poate
îndeplini anumite roluri pentru a se integra în cadrul
grupului observat sau când implicarea sa riscă să
influenţeze comportamentele fireşti ale subiecţilor;

-

observaţie participativă: observatorul se integrează şi
participă la diferite activităţi alături de grupul de
persoane pe care doreşte să îl observe.

3.3

SPECIFICUL OBSERVAŢIEI

Observaţia însoţeşte frecvent utilizarea altor metode şi tehnici de cercetare psihologică:
testul, convorbirea, anamneza, focus-grupul etc. În situaţie de examinare clinică, observaţiile nu sunt
însă foarte obiective, ci sunt influenţate de particularitatea relaţiei de comunicare dintre psiholog şi
subiect/pacient.
În general, observaţia psihologică are ca scop înregistrarea următoarelor aspecte ale unei
persoane:
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→ Simptomatica

stabilă:

cuprinde

trăsăturile

bioconstituţionale

(înălţime,

greutate,

cirucmferinţa craniană, abdominală, toracică, grosimea membrelor etc.) şi trăsăturile
fizionomice (aspectul capului, trăsăturile feţei etc.)
→ Simptomatica labilă: cuprinde comportamentele şi conduitele verbale, motorii, atitudinale,
mnezice etc.; variază contextual şi poate fi influenţată de condiţiile observaţiei.
Pe parcursul unei probe psihologice (test, convorbire... ) psihologul poate surprinde prin
observaţie diferite aspecte ale comportamentului individului (Zlate, 2000):
→ atitudinile prezente la începutul activităţii: opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm...
→ atitudinile în timpul activităţii: nervozitate, spontaneitate, abandonul activităţii, formulare de
întrebări, agresivitate...
→ respectarea sau nerespectarea consemnelor
→ acţiuni şi mişcări necontrolate: agitaţie, mişcări ale gurii, mâinilor, picioarelor...
→ vorbirea: cuvinte emise spontan, pronunţia şi articularea, conţinutul celor comunicate
→ metodele spontane de lucru: cum manipulează obiectele sau cum rezolvă o problemă
→ maniera de a judeca: dacă este sau nu constantă
→ reacţiile la dificultăţi, incidente sau eşecuri.

3.4

GHIDUL DE OBSERVAŢIE

Ghidul de observaţie reprezintă un instrument contruit pentru a facilita înregistrarea celor
observate. În funcţie de tipul de observaţie, poate lua forme mai mult sau mai puţin detaliate,
condiţionând calitatea informaţiilor înregistrate.
Ghidul de observaţie poate fi tematic, cronologic sau poate fi constituit dintr-o grilă foarte
sistematizată, în care observatorul notează doar frecvenţe, prezenţa/absenţa unui comportament
(acţiune, gest... ), perioade de timp etc.
În general, în domeniul psihologiei clinice, protocolul de observaţie cuprinde următoarele
aspecte (Zlate, 2000).
→ Descrierea contextului: data, durata observaţiei, spaţiul, ambianţa fizică, plasarea subiecţilor
şi a observatorului, a diferitelor obiecte etc.
→ Descrierea subiecţilor: sex, vârstă, etnie, aspect fizic, vestimentaţie etc.
→ Descrierea observatorului: sex, vârstă, existenţa/non-existenţa unor relaţii anterioare cu
persoanele observate
→ Descrierea acţiunilor şi a conduitelor persoanelor observate: comportamente verbale şi nonverbale, motorii, expresiv-emoţionale etc.
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→ Interpretarea situaţiei: explicarea de către observator a semnificaţiei situaţiei pentru subiecţi
→ Interpretări alternative ale situaţiei
→ Descrierea unor trăiri şi sentimente ale observatorului pe parcursul observaţiei, ce ar putea
servi la interpretarea celor observate
Nu trebuie confundat ghidul de observaţie cu ghidul de analiză. Grila de analiză se utilizează
pentru analiza şi de interpretarea informaţiilor obţinute în urma observaţiilor, a ipotezelor şi a
problematicii cercetării.

3.5

PLANIFICAREA OBSERVAŢIEI

→ Stabilirea categoriilor de comportament ce vor fi observate, în funcţie de obiectivele şi
ipotezele de studiu;
→ Definirea/opera ionalizarea unităţilor de comportament alese (descrierea fiecărei unităţi de
comportament trebuie să fie clară, precisă, uşor de înţeles, exprimată sub forma unor
caracteristici observabile)  construirea ghidului de observaţie;
→ Antrenarea observatorilor pentru a şti ce să urmărească şi să înregistreze;
→ Stabilirea modului în care se va alege eşantionul de unităţi de comportamente ce vor fi
înregistrate: eşantionare temporară sau eşantionare a evenimentelor;
→ Stabilirea locului şi a condiţiilor în care se vor face observaţiile;
→ Stabilirea modului de înregistrare a celor observate;

3.6

PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR OBSERVATE

Informaţiile obţinute în urma observaţiilor pot fi analizate cantitativ (în termeni de frecvenţe
ale unui gest, comportament, a prezenţei/absenţei acestora sau de durată a unor unor acţiuni,
comportamente, fenomene etc.) sau calitativ, prin analiza de conţinut a datelor descrise în mod
narativ.

3.7

SURSE DE EROARE ÎN OBSERVAŢIE

Prin specificul ei, metoda observaţiei este considerată susceptibilă de a fi influenţată de
numeroşi factori subiectivi ce pot interveni pe parcursul desfăşurării observaţiei, în momentul
înregistrării informaţiilor sau prin interpretarea datelor.
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3.8

AVANTAJELE ŞI LIMITELE METODEI OBSERVAŢIEI

Avantajele metodei OBSERVAŢIEI:

Limitele metodei OBSERVAŢIEI:

-

-

Permite

înregistrarea

comportamentelor

individuale/colective în condiţiile şi în momentul

-

afecta datele cercetării.

desfăşurării.

-

Dificultăţi de cuantificare.

Permite obţinerea unor informaţii bogate, ce pot

-

Limitarea la studiul unor eşantioane mici.

completa datele rezultate în urma aplicării altor

-

Dificultatea de a pătrunde în anumite medii

metode.
-

-

Control redus al variabilelor externe ce pot

(agenţii guvernamentale, servicii secrete etc.).

Permite explorarea unor fenomene mai puţin

-

Dificultatea de a studia comportamente intime.

cunoscute.

-

Costuri financiare şi de timp ridicate (mai ales în

Poate oferi explicaţii cu privire la anumite fenomene,

comportamente

individuale

sau

cazul evenimentelor rare).
-

Subiectivitatea celui ce observă.

colective.
-

Permite analiza comportamentelor non-verbale.

-

Nu se bazează pe memoria participanţilor.

-

Facilitează eliminarea studiului artificial al vieţii
individuale/sociale.

-

Permite analize longitudinale, prin înregistrarea
comportamentului sau mediului soial un timp
mai îndelungat (observaţia participativă).

-

Pot fi utilizați subiecți care sunt incapabili să
răspundă la întrebări (copii, persoane cu
anumite handicapuri etc.).

26

4. INTERVIUL (METODA CONVORBIRII)
În sens larg, interviul reprezintă un dialog pe o temă determinată între un intervievator care are
întrebările stabilite în prealabil şi un intervievat – care reacţionează la ele. În cercetare, interviul este
definit ca „tehnică de obţinere, prin întrebări şi răspunsuri, a informaţiilor verbale de la indivizi sau
grupuri umane în vederea verificării ipotezelor sau pentru descrierea ştiinţifică a fenomenelor socioumane” (Chelcea, 2001).
În ştiinţele socio-umane, interviul este utilizat în diferite scopuri:
→ obţinerea unor informaţii de la persoane care cunosc un anumit fapt;
→ cunoaşterea părerilor unei populaţii despre un obiect, o persoană, un grup, un eveniment;
→ identificarea schimbărilor de comportament/ convingeri;
→ rezolvarea unei probleme sau luarea unor decizii;
În psihologie, tehnica interviului este utilizată:
→ în context clinic - pentru stabilirea diagnosticului psihologic/medical sau în psihoterapie
→ în mediul organizaţional - pentru selecţie şi evaluarea profesională, la ieşire din organizaţie
etc.
→ în domeniul cercetării - pentru aprofundarea unor teme mai puţin cunoscute, pentru
validarea unor instrumente de măsură sau pentru interpretarea unor rezultate.
În cercetarea psihologică, ancheta prin interviu poate fi realizată în diferite etape ale procesului
de investigaţie. În faza exploratorie a cercetării interviul se utilizează în vederea obţinerii unor
informaţii mai puţin cunoscute care să servească ulterior la conturarea strategiilor de studiu şi/sau la
construirea unor instrumente de investigaţie (chestionarul). Ca metodă principală de cercetare
interviul poate constitui sursa principală de informaţie pentru analizarea unei probleme. Ancheta
prin interviu poate fi, de asemenea, o metodă complementară, fiind utilă în etapa de finalizare a unui
studiu pentru a completa rezultatele unei anchete sau pentru a integra în diferite contexte
rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarului sau provenite din alte surse de documentare.
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4.1

TIPURI DE INTERVIU
-

În funcţie de gradul de libertate în
formularea întrebărilor:

Interviul structurat sau directiv – presupune existenţa unei
liste de întrebări, a căror formulare şi ordine sunt
prestabilite.

Răspunsurile

sunt

completate

de

către

intervievator pe parcusul interviului, iar datele vor fi
prelucrate cantitativ.
-

Interviul semistructurat sau semidirectiv - în acest caz,
ghidul de interviu va cuprinde întrebări ce vor fi adresate şi
completate în funcţie de fluxul informaţional, de reacţiile şi
răspunsurile persoanei intervievate.

-

Interviul liber sau non-directiv – se caracterizează prin lipsa
ghidului de întrebări ce vor fi adresate interlocutorului, iar
întrebările intervievatorului vor interveni în funcţie de
dinamica şi calitatea conversației.

-

interviul faţă în faţă;

-

interviul prin telefon;

-

interviuri individuale;

-

interviuri de grup;

În funcție de genul convorbirii:

În funcție de numărul de participanți:

4.2

ETAPELE PREGĂTIRII UNUI INTERVIU

1. Alegerea metodei - depinde, în principal, de obiectivele studiului, de avantajele şi
dezavantajele metodei, precum şi de resursele disponibile (mai ales de timpul acordat
strângerii, prelucrării şi analizei informaţiilor).

2.

Alegerea populaţiei şi eşantionului - în funcţie de ipotezele cercetării, se poate recurge la
decuparea populaţiei în sub-populaţii, criteriile de selecţie a subiecţilor ce vor intervieva şi
putând fi simple sau mai complexe, criteriile de includere ampersoanelor în eşantion fiind
mai puţin stricte, întrucât nu se pun probleme de reprezentativitate statistică. Stabilirea
numărului de interviuri necesare (mărimea eşantionului) depinde mai ales de tema de
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cercetare, de varietatea atitudinilor faţă de subiectul de discuţie, de tipul de anchetă
(exploratorie, principală sau complementară), de resursele financiare şi de timp de care
dispunem. Cercetătorul poate întrerupe aplicarea interviurilor atunci când consideră că
datele obţinute sunt suficiente, iar informaţiile culese devin redundante.

3. Stabilirea modului de acces la persoanele ce vor fi intervievate. Cel mai neutru mod de a
contacta persoanele ce urmează să fie intervievate este cel direct, dar accesul indirect este
cel mai frecvent utilizat. Adesea, cercetătorul beneficiază de ajutorul unui terţ (persoană sau
instituţie) pentru a obţine întrevederile cu subiecţii incluşi în eşantionul studiului său. Astfel
se facilitează accesul în anumite medii sau contactul cu persoane necunoscute.
4. Pregătirea ghidului de interviu. Această etapă presupune organizarea temelor ce vor fi
explorate (întocmirea ghidului de interviu) şi elaborarea strategiilor de intervenţie pentru
optimizarea informaţiilor ce vor fi obţinute pentru fiecare temă.
Ghidul de interviu reprezintă instrumentul ce va fi utilizat de cercetător pentru a produce
informaţiile necesare în scopul testării ipotezelor. Un ghid de interviu include o parte
introductivă, căreia trebuie să i se acorde o atenţie deosebită întrucât de calitatea ei depinde
motivaţia persoanei intervievate de a se implica în discuţie. Pentru formularea şi organizarea
întrebărilor ce vor fi adresate intervievatului este important să fie respectate o serie de
reguli, deoarece modul în care acestea sunt prezentate are un impact deosebit asupra
înţelegerii lor şi, prin urmare, asupra validităţii interviului.
Modul de formulare al întrebărilor influenţează atingerea obiectivelor cercetării. Pentru
obţinerea unor rezultate optime este indicat să se respecte o serie de reguli:

→ Să se evite întrebările ce pot sugera mai curând un răspuns decât un altul
→ Să se adopte o formulă adevată limbajului vorbit
→ Să se evite termenii proveniţi din argou, jargon, abrevierile, denumirile tehnice
→ Conceptele folosite să fie precise, pentru a nu apărea confuzii
→ Structura întrebărilor să fie simplă şi să se evite negaţiile duble
→ Să se evite formulările ce implică o dublă întrebare
→ Să se pregătească o listă de întrebări incitante (precizări, exemplificări)
→ Să se evite întrebările la care se răspunde cu „da” sau „nu”, deoarece nu aducinformaţii
relevante

→ Să se evite întrebările care încep cu „de ce...” Pentru că induc tendinţa de justificare pe
baza judecăţii realizate de intervievator.
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Ghidul de interviu constuie un instrument elaborat de cercetător pentru a-l ajuta în procesul
de obţinere a informaţiilor. Faţă de chestionar, aspectul funcţional al ghidului de interviu
derivă din modul în care grila de întrebări, organizată pe teme de discuţie, are rolul de
structurare şi orientare a discuţiei conform problematicii cercetării, dar şi de obţinere a unui
discurs liber din partea intervievatului, mai puţin dirijat.
5. Stabilirea cadrului în care se vor desfăşura interviurile
Caracteristicile interlocutorilor şi contextul în care se desfăşoară interviul pot influenţa
desfăşurarea acestuia. Aspectul fizic (vestimentaţia, existenţa unui handicap vizibil,
trăsăturile fizice, coafura etc.), personalitatea (introversiunea/extroversiunea, gradul de
anxietate, siguranţa de sine etc.), statusul (cercetător, student, director, muncitor etc.)
nivelul de educaţie, vârsta, genul, apartenenţa etnică ş.a.m.d. sunt factori ce pot facilita
discuţia, dar şi să o inhibe. Mai mult, cadrul fizic în care are loc întâlnirea poate stimula
producerea discursului sau influenţa în mod negativ comunicarea (prezenţa altor persoane,
zgomotele, felul în care este aşezată mobila în încăpere, locul de desfăşurare, culoarea
ambientală predominantă, momentul zilei etc.). De asemenea, poziţia cercetătorului faţă de
subiectul său (în faţă, alături etc.) poate determina calitatea răspunsurilor la întrebări. În
consecinţă astfel de variabile trebuie controlate de către intervievator, pentru ca discursul
intervievatului său să fie cel aşteptat.
6. Pretestul – presupune verificarea modului de elaborare, formulare şi organizare a
întrebărilor, precum şi familiarizarea intervievatorului cu instrumentul de obţinere a
informaţiilor.
7. Contactul iniţial - include acţiunile pe care intervievatorul le întreprinde pentru a obţine
acceptul din partea persoanei de a fi intervievată. Contactul cu persoana ce urmează să fie
intervievată poate fi direct, prin deplasarea intervievatorului la locul unde subiectul poate fi
întâlnit sau prin contactare telefonică, prin scrisori transmise via internet sau prin poştă, fax
etc. Pentru maximizarea şanselor de accept şi minimizarea refuzului, intervievatorul va trebui
să fie atent la alegerea momentului, locului şi a modalităţii de contact cea mai adecvată
atunci când emite solicitarea participării la studiu.
8. Desfăşurarea interviului
Pentru optimizarea calităţii comunicării, atitudinea generală a intervievatorului este deosebit
de importantă. Pe parcursul discuţiei, pentru a-şi încuraja interlocutorul să se exprime cât
mai profund şi a-i câştiga încrederea, intervievatorul va trebui să adopte o atitudine de
bunăvoinţă, de respect şi siguranţă ce va fi exprimată atât verbal, cât şi comportamental.
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Un bun intervievator va adopta un stil deschis, oferind persoanei intervievate susţinere
pentru a se exprima, fără ca aceasta să se simtă ca la un interogatoriu. De asemenea, datorită
capacităţii sale de empatie, va încerca să se apropie de universul de referinţă al
interlocutorului, dar să păstreze neutralitatea faţă de remarcile sau reflecţiile acestuia; va fi
atent să-şi controleze vocea, mimica, respiraţia etc. pentru a nu da senzaţia de
încurajare/descurajare a opiniilor persoanei intervievate, dar va avea grijă să menţină
răspunsurile interlocutorului în cadrul temei de discuţie.
9. Prelucrarea şi analiza informaţiilor.
Datele obţinute pot fi prelucrate, în funcţie de obiectivele studiului, prin metode calitative
(prin metode aprofundate, tehnici specifice analizelor de conţinut, pe baza temelor de
discuţie) sau prin metode cantitative (de analiză statistică, prin numărarea unor cuvinte sau
clase de cuvinte, a contextului în care acestea apar etc.).

4.3

Caracteristicile interacțiunii dintre intervievator şi intervievat
Situația de interviu reprezintă un mod particular de interacțiune psihologică şi socială dintre

două sau mai multe persoane. În primul rând, relația dintre intervievator şi intervievat nu este una
simetrică: rolurile sociale nu sunt interșanjabile şi nici sensul informațiilor nu poate fi schimbat (S.
Chelcea, 2001). Intervievatorul este cel care conduce discuția, adresând întrebări, în timp ce
persoana intervievată, prin răspunsurile sale, transmite cea mai mare parte din informație. Astfel,
comunicarea este lateralizată.
Calitatea răspunsurilor poate fi afectată de factori precum:
→ lipsa împărtășirii aceluiași univers de semnificații şi sensuri (determinată de diferențele
culturale între participanții la discuție);
→ consistența relației dintre declarații şi fapte;
→ minciunile deliberate ce pot apărea;
→ bias-uri precum uitarea, reprimarea unor pulsiuni inconștiente etc.
Grawitz (1972) evidențiază mecanismele de apărare ale eului ce pot interveni pe parcursul
derulării interviului: fuga de răspuns, raționalizarea, proiecția, introiecția, identificarea, refularea.
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4.4

AVANTAJELE ŞI LIMITELE METODEI INTERVIULUI

Avantajele metodei INTERVIULUI:

Limitele metodei INTERVIULUI:

→ Obţinerea unor informaţii bogate, aprofundate,

→ Costuri ridicate din punct de vedere material,

în legătură cu un anumit subiect
→ Posibilitatea înregistrării reacţiilor subiecţilor şi a
comportamentelor non-verbale

dar mai ales al timpului necesar obţinerii
informaţiilor şi analizei acestora
→ Erorile cauzate de operatorii de interviu în

→ Flexibilitatea modului de adresare a întrebărilor

privinţa punerii întrebărilor şi a înregistrării

→ asigurarea unor răspunsuri personale, fără

răspunsurilor, mai ales când aceştia sunt mai

intervenţia altor persoane.
→ Posibilitatea abordării unor probleme mai
complexe.
→ Posibilitatea răspunsurilor din partea unor
anumite categorii de persoane (care nu ştiu să

mulţi
→ Influenţa

personalităţii

intervievatorilor

asupra datelor obţinute
→ Lipsa

reprezentativităţii

eşantioanelor

utilizate

scrie sau să citească, care suferă de un handicap,

→ Bias-urile provocate de dispoziţia psihică a

care se exprimă mai bine oral decât în scris etc.).

subiecţilor sau de contextul în care s-au
desfăşurat interviurile.
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5. METODA
VIEŢII)

BIOGRAFICĂ

(ANAMNEZA

/POVESTIREA

O serie de autori fac deosebire între anamneză şi metoda biografică. Aceştia susţin că
anamneza presupune doar colectarea unor informaţii despre istoria persoanei, în timp ce metoda
biografică/povestirea vieţii include şi atribuirea unor semnificaţii faptelor şi evenimentelor, stabilirea
unor relaţii între acestea, desprinderea unor sensuri valorile etc.

5.1

ANAMNEZA
Convorbirea se poate realiza atât cu subiectul, dar şi cu persoane apropiate subiectului, care

pot furniza psihologului informaţii utile: părinţi, membri ai familiei, colegi, profesori etc.
Informațiile obținute prin metoda anamnezei pot fi corelate cu rezultatele observațiilor (la
domiciliu, la locul de muncă, în activităţile cotidiene... ), provenind din studiul unor documente
(jurnale, desene, caiete de teme ... ) sau a evaluărilor psihologice şi medicale anterioare etc.
Metoda anamnezei este utilizată în diverse ramuri din psihologie: psihologie clinică,
psihologie organizațională, psihologie școlară şi educațională, psihologie judiciară etc. În funcţie de
domeniul de aplicabilitate, structura fișei de anamneză poate fi mai restrânsă/mai aprofundată, iar
întrebările să fie focalizate pe surprinderea unui anumit tip de informaţii.
În domeniul psihodiagnosticului, anamneza este utilizată pentru a obţine date privind
evenimentele semnificative din viaţa unei persoane care, alături de antecedentele heredo-colaterale,
sunt susceptibile de a avea o influenţă asupra evoluţiei sale psihice. De asemenea, se stabilesc
relaţiile dintre aceste evenimente, semnificaţia lor, în vederea cunoaşterii "istoriei personale", a ceea
ce are semnificativ aceasta pentru stabilirea profilului personalității subiectului sau pentru explicarea
comportamentului său actual.
In general, fişa de anamneză cuprinde informaţii despre:
•

datele personale (nume, prenume; sex; vârsta; ocupaţia; domiciliul...)

•

starea sănătăţii şi antecedente heredo-colaterale

•

relaţiile în familie (situaţia familială, mediul familial anterior şi actual, relaţii între membrii
familiei, atmosfera din familie... )

•

mediul social anterior şi actual, cercul de prieteni

•

situaţia materială şi financiară actuală şi anterioară

•

nivelul de instruire, şcolile absolvite
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•

date semnificative privind evoluţia psihică în copilărie

•

date semnificative din perioada şcolară (succese, eşecuri, materii preferate, stilul de lucru,
motivaţia învăţării, relaţiile cu profesorii şi colegii.. )

•

date privind profesia (traiectoria profesională, condiţiile de muncă, realizări / eşecuri
profesionale, satisfacţia muncii, eventuale accidente, relaţiile sociale la locul de muncă .

•

interese şi activităţi preferate;

•

modul de petrecere a timpului liber

•

idealuri, valori personale, concepţii generale asupra vieţii

5.2

ANALIZA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR:
Datele obţinute în urma convorbirilor libere sau semidirective sunt prelucrate în general prin

metode calitative (prin analiză de conţinut). Când subiectului i se cere săcompleteze grile de analiză
(chestionare, fişe în care să se înregistreze derularea unoractivităţi şi evenimente în anumite tabele
construite pe intervale de timp etc.),
Informaţiile vor fi analizate predominant cantitativ (prin analiză statistică). În cercetare,când
se dispune de un eşantion de subiecţi, se pot aplica analize comparative, pe bazaunor categorii de
referinţă, pentru identificarea unor pattern-uri de comportament,evidenţierea trăirii unui eveniment,
a unei perioade din viaţă etc.
De asemenea, psihologul poate supune analizei datele corespunzătoare unei etape dinviaţa
subiectului (analiza unei microunităţi biografice – o zi obişnuită, perioada şcolară,perioada în care s-a
petrecut un eveniment deosebit etc.) sau poate recurge la analizaintegrală a cursului vieţii persoanei.

5.3

POVESTIREA VIEŢII
Povestirea vieţii este o metodă de cercetare de tip calitativ prin care se urmăreşte obţinerea

unor informaţii despre experienţa subiectivă de viaţă a unei persoane. Mai precis, este vorba de o
convorbire aprofundată pe parcursul căreia persoana intervievată relatează evenimentele,
experienţele şi trăirile avute de-a lungul vieţii sale şi încearcă să le înţeleagă din propria perspectivă.
R. Atkinson (1998) defineşte povestea vieţii ca:

→ “O relatare pe care o persoană decide să o facă despre viaţa pe care a trăit-o, narată cât mai
complet şi mai sincer posibil, atât cât îşi aminteşte şi în funcţie de ceea ce vrea ca alţii să afle –
de regulă, ca rezultat al unui interviu dirijat de altcineva.”
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→ “Nararea cât mai completă a întregii experienţe de viaţă a unei persoane, cu sublinierea celor
mai importante aspecte.” Povestirea vieţii nu include doar aspecte ale vieţii unei persoane şi a
relaţiilor sale sociale, ci şi informaţii despre experienţele unei comunităţi la un anumit moment
dat, 26 despre valori colective şi strategii de adaptare la diverse contexte istorice etc. Prin
urmare, metoda biografică poate fi considerată una interdisciplinară, putând fi utilizată cu
succes în diferite domenii ale ştiinţelor sociale şi umaniste.
Utilitatea informațiilor obținute: prin metoda povestirea vieţii:

→ Permite colectarea unor date privind elementele esenţiale, evenimentele şi credinţele din viaţa
unei persoane şi interpretarea acestora.

→ Favorizează delimitarea unor semnificaţii privind evenimente şi circumstanţe ale vieţii unei
persoane prin facilitarea introspecţiei.

→ Permite sesizarea aspectelor ascunse, a patternurilor de comportament, aspecte particulare ce
ţin de diferenţele de gen, de cultura, de educaţie, etc. ale persoanelor.

→ Permite înregistrarea unor argumente, definiţii şi justificări personale privind experienţele trăite
de către o persoană.

→ Permite în elegerea relaţiilor individului cu mediul social şi semnificaţiile atribuite acestuia.
→ Poate fi o experienţă valoroasă pentru narator.

5.4 MODURI DE UTILIZARE A METODEI BIOGRAFICE ÎN CERCETAREA
PSIHOLOGICĂ
→ În procesele de autodezvăluire, pentru analizarea Sinelui şi a evoluţiei lui în calitate de creator
de semnificaţii cu un rol stabilit în societate, în cultură şi istorie (Freeman, 1992).

→ În dezvoltarea identităţii, prin favorizarea construirii şi clarificării imaginii de sine şi a stimei de
sine, dar şi a accesului la coerenţa definirii identităţii, rolurilor şi statusurilor personale.

→ În cadrul discuţiilor de consiliere sau în scop psihoterapeutic (permite “eliberarea” de anumiţi
factori stresanţi, clarificarea şi interpretarea anumitor aspecte din viaţa personală prin
reflectarea asupra lor etc.)

→ În studiul narativ al vieţilor ca modalitate de obţinere a unor perspective subiective asupra unor
probleme, a realităţii, etc.
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5.5

ISTORICUL UTILIZĂRII METODEI AUTOBIOGRAFICE ÎN PSIHOLOGIE

→ În interpretarea psihanalitică a studiilor individuale (Freud, 1910/1957)
→ În scopul studiului dezvoltării personalității şi în înțelegerea experienței umane (G. Allport, 1942;
Murray, 1938, 1955)

→ În vederea cercetării modului în care anumite evenimente/momente istorice au influenţat viaţa
indivizilor (Erikson, 1975).
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6. METODA FOCUS-GRUP
Focus-grup-ul este o „metodă de cercetare bazată pe discuții colective libere ce explorează o
anumită întrebare sau un ansamblu de întrebări” (Markova, 2003), îndeplinind roluri diferite, în
funcţie de obiectivele cercetătorului:
(a) pre-documentare în vederea construirii obiectivelor, ipotezelor şi a instrumentelor de lucru
în cadrul unor cercetări (cantitative);
(b) pre-testare unor idei, materiale, planuri sau strategii;
(c) clarificarea concluziilor unei cercetări empirice;
(d) completare a setului de informaţii obținute prin alte metode şi tehnici de cercetare.
Caracteristica principală a cercetărilor de tip focus group este aceea de a pune în situație
interactivă efectivă emitenții de opinii, antrenându-i în dezbatere semi-structurată pe baza unui ghid
de interviu.
Metoda focus-grup este considerată una dintre cele mai populare modalităţi de cercetare
calitativă din domeniul științelor sociale, având originile în timpul celui de al IIlea război mondial.
Sociologii Robert Merton şi Paul Lazarsfeld au utilizat această tehnică pentru a studia propaganda de
război, efectele comunicării de masă, starea de spirit a membrilor armatei americane etc. În 1956
Merton a publicat lucrarea „The focused Interview”. Ulterior, metoda a fost preluată şi aplicată în
marketing (pentru descoperirea motivațiilor consumatorilor în privinţa alegerii produselor), pentru ca
în decursul ultimelor două decenii focus-grupurile să fie introdusă cu succes în domeniile relațiilor
publice, mass-media, sănătate, psihologie, educaţie, politică etc.
Metoda focus – grup este adesea utilizată în combinație cu alte metode. În stadiul iniţial al
unei cercetări, focus-grupul poate fi folosit pentru producerea unor idei şi delimitarea ipotezelor.
Aceste informaţii vor fi apoi aprofundate şi testate prin intermediul chestionarelor, interviurilor,
observațiilor, testelor, experimentelor etc. În mod complementar, focus-grupurile pot furniza
informaţii suplimentare, aprofundate sau de sinteză pe parcursul desfășurării cercetărilor sau în
etapa lor finală. Când metoda focus-grup este principală în demersul metodologic, procedurile
analitice vor fi mult mai riguroase decât în celelalte situații.
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Când folosim focus-grupurile?
- înțelegerea
diferențelor
de
opinii,
comportamente, motivații între grupuri sau
categorii diferite de persoane;
- obținerea unor idei noi;
- identificarea
factorilor
ce
determină
comportamentul sau punctele de vedere ale unor
categorii de persoane;
- în diferite etape ale creării unui produs sau
program (pentru a înțelege cum publicul-ţintă
înțelege, apreciază un produs sau un serviciu,
cum se percepe utilizarea lui, ce anume ar trebui
schimbat, ce anume funcționează şi ce nu etc.);
- evaluarea satisfacției clienților (pentru a
identifica elementele principale de satisfacție,
condițiile şi circumstanțele care influențează
satisfacția consumatorilor...);
- înțelegerea motivației, nevoilor şi a preocupărilor
angajaților în cadrul unei organizații (ce pot oferi
explicații asupra comportamentelor indivizilor la
locul de muncă, despre obstacolele în calea
productivității, fiind utile pentru înțelegerea
punctelor de vedere ale angajaților şi
implementarea unor programe de resurse
umane);
- planificarea şi identificarea unor strategii pentru a
face faţă consecințelor aplicării unor tactici,
programe, a unor eventuale evenimente etc.;
- în cercetarea primară sau secundară din
domeniul universitar, al studiilor de piaţă, de
evaluare, participative etc.;

Când NU este indicat să folosim focus-grupurile?
(Krueger şi Casey, 2000)
-

se urmărește ajungerea la un consens.

-

în activităţile de educaţie a persoanelor.

-

discuția
presupune
dezvăluirea
unor
informaţii intime, ce nu ar trebui dezvăluite în
cadrul unui grup sau care ar putea afecta o
persoană.

-

mediul este încărcat din punct de vedere
emoţional
(s-a
pierdut
încrederea
interpesonală, părerile sunt împărţite) şi
există posibilitatea apariţiei conflictelor între
participanţii la sesiune.

-

se doreşte obţinerea unor informaţii/ estimări
statistice.

-

alte metode de cercetare pot fi mai eficiente
(produc informaţii calitativ superioare şi/sau
cu mai puţine costuri) - confidenţalitatea
informaţiilor personale nu poate fi asigurată.

Metoda este susceptibilă de o „scenarizare” strategică, urmând o serie de paşi tactici
obligatorii:  Stabilirea obiectivelor studiului (identificarea problemei, scopul studiului, tipul de
informaţii ce se doresc a fi obţinute, motivaţia pentru acest demers metodologic etc.)  Luarea
deciziei de aplicare a metodei focus-grup (evidenţierea avantajelor/dezavantajelor)  Evaluarea
resurselor (timp, resurse financiare, posibilitatea de acces la membrii grupului/grupurilor ţintă...) 
Identificarea categoriilor de grupuri- ţintă (tipuri de persoane ce pot oferi informaţiile necesare)  
        Stabilirea numărului de grupuri necesare Alegerea participanţilor pentru sesiunile de
focus-grup Alegerea cadrului de derulare a focus-grupului (stabilirea locaţiei) Realizarea ghidului de
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focus-grup Desemnarea moderatorilor şi antrenarea lor Contactarea participanţilor Realizarea focusgrupurilor Transcrierea focus-grupurilor Analiza calitativă a informaţiilor Redactarea raportului.
Organizarea unei sesiuni de focus-grup presupune eforturi speciale în privinţa:  selectării unui
spaţiu special de desfăşurare;  desfăşurarea sesiunii la o oră convenabilă, după terminarea
programului de lucru şi niciodată înaintea servirii mesei  crearea confortului ambiental pentru
subiecţii studiaţi;  sesiunea să fie precedată de conversaţii preparatorii între participanţi pentru a se
familiariza unii cu ceilalţi, cu moderatorul şi tema ce va fi dezbătută;  administrarea echilibrată a
interveţ iior subiecţilor;
Mai mult, configurarea poziţiilor în care sunt aşezaţi subiecţii în spaţiul de desfăşurare a sesiunii de
focus-grup exercită o influenţă deosebită asupra structurării conduitelor lor în timpul anchetei: 
poate genera un climat agreabil, convivial şi dialogic adecvat;  poate anula „starea de
interogatoriu”, prin reproducerea unui climat de încredere şi stimă reciprocă;  poate stimula
senzaţia de protecţie faţă de un superior.

6.1

ALEGEREA PARTICIPANŢILOR

Datorită costurilor ridicate şi a dificultăţilor de organizare, rareori se recurge la aplicarea focusgrupurilor pe eşantioane reprezentative. De obicei se recurge la un „eşantionaj calitativ” (Kuzel,
1992) – eşantioane stratificate pe baza anumitor variabile demografice (sex, vârsta, nivel de educaţie,
mediu de provenienţă etc.) sau în funcţie de categorii de indivizi care au opinii foarte diverse
referitor la subiectul de discuţie. În privinţa alegerii mărimii focus-grupului, a numărului de sesiuni şi
de persoane ce vor participa, cercetătorul este ghidat de obiectivele şi ipotezele cercetării. În
general, este indicat să se folosească grupuri de 6 – 12 persoane. Morgan (1998) sugerează că 3-5
focus-grupuri sunt în general suficiente pentru a acoperi tema de discuţie şi a atinge saturaţia
teoretică,

fără

ca discuţiile să

devină repetitive. De

asemenea,

se

pune

problema

omogenităţii/eterogenităţii grupurilor de participanţi. Grupurile omogene sunt formate din indivizi
comparabili ca situaţie (socială, profesională, personală etc.) şi având concepţii asemănătoare
referitor la tema de discuţie. Grupurile eterogene cuprind persoane care, datorită trăsăturilor lor
diferite, pot avea atitudini variate faţă de aspectele ce urmează a fi dezbătute. Se consideră că un
anumit grad de eterogenitate între membrii grupurilor este necesar pentru dinamizarea discuţiilor şi
favorizarea emiterii unor perspective diverse. În acelaşi timp, trebuie să se ţină cont de faptul că
diferenţele mari între participanţi pot determina inhibiţii şi chiar conflicte.
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6.2

GHIDUL DE FOCUS-GRUP

În general, ghidul pentru un interviu de tip focus-grup cuprinde un set de maximum 12 întrebări, ce
vor fi adresate pe parcursul a două ore. Pentru a fi eficiente, întrebări ce vor fi utilizate trebuie să
îndeplinească o serie de calităţi:  Sună natural în conversaţie  Sunt formulate simplu, în limbajul
folosit de participanţi (în funcţie de gradul de educaţie al participanţilor, fără să intimideze prin
termeni prea tehnici, pretenţioşi sau de specialitate)  Sunt uşor scurte şi uşor de pronunţat  Sunt
formulate la modul afirmativ, evitându-se întrebările negative  Sunt deschise  Sunt clare (nu
necesită clarificări din partea moderatorului şi nu permit interpretări diferite din partea
participanţilor) Pentru elaborarea unui demers interogativ de calitate, Krueger şi Casey (2000)
recomandă parcurgerea următoarelor etape: 1. brainstorming (invitarea unor persoane care cunosc
foarte bine subiectul de studiu şi pot oferi sugestii referitoare la tipurile de întrebări ce vor fi
adresate) 2. formularea întrebărilor (examinarea listei de întrebări obţinută în urma
brainstormingului, selectarea întrebărilor esenţiale şi formularea lor astfel încât să poată fi folosite în
timpul sesiunilor de focus-grup) 3. ordonarea întrebărilor (de la general la particular, întrebări
nedirecţionate înaintea celor direcţionate etc.) 4. estimarea timpului acordat întrebărilor (în funcţie
de numărul participanţilor, nivelul lor de educaţie, de profunzimea informaţiilor la care dorim să
ajungem, categoria de întrebare etc. se acordă în medie câte 10 minute pentru întrebare şi maximum
2 minute pentru fiecare răspuns) 5. obţinerea feed-back-ului din partea altor persoane (evaluarea
întrebărilor şi validarea ghidului de focus-grup de către echipa care a participat la sesiunea iniţială de
brainstorming) 6. testarea întrebărilor (se vor folosi persoane care se potrivesc cu publicul ţintă al
studiului, fără însă a realiza o şedinţă de focus-grup propriu –zisă).

6.3

CALITĂŢILE MODERATORULUI DE FOCUS-GRUP

La fel ca şi în cazul operatorilor de anchetă pentru studiile de teren, rolul moderatorului de sesiune
focus grup este extrem de important. Eficien a moderatorului de sesiune este determinată de
respectarea unui set precis de reguli: - - - - intervenţia moderatorului să nu depăşească 20% din
durata totală a anchetei; moderatorul nu trebuie să-şi impună propriile idei sau propriul punct de
vedere în detrimentul celor exprimate de subiecţii de anchetă; moderatorul trebuie să dovedească
tact, răbdare şi comprehensivitate faţă de toate opiniile exprimate, neavând voie să le influen eze în
vreun fel pe ale celorlalţi; moderatorul trebuie să aibă grijă să nu dezechilibreze dialogul liber dintre
participanţi, astfel încât unii să monopolizeze discuţiile, iar alţii să nu aibă nici o posibilitate de a
interveni (timiditate, inhibiţie); - - moderatorul trebuie să evite situaţiile în care apar tăceri
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stânjenitoare ori cele care induc uniformitatea răspunsurilor. să dovedească flexibilitate şi
spontaneitate pentru a nu rata eventualele piste de dezbatere neprevăzute în ghidul de focus ori
care pot bulversa mersul anchetei;
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6.4

AVANTAJELE ŞI LIMITELE METODEI FOCUS-GRUP

Avantajele metodei FOCUS-GRUP:
-

-

Limitele metodei FOCUS-GRUP:

Cost redus şi rapiditate (informaţiile sunt oferite

-

-

-

Imposibilitatea generalizării rezultatelor la o

de un grup de persoane, comparativ cu situaţiile

populaţie mai largă (datorită numărului mic

în care fiecare individ ar fi intervievat separat)

de participanţi şi modalităţilor specifice de

Posibilitatea

eşantionare).

interacţiunii

directe

dintre

cercetător şi participanţi
-

-

-

Dificultăţi de prelucrare şi analiză a datelor.

efectelor de stimulare a comunicării şi a

-

Dificultatea pregătirii unui bun moderator.

spontaneităţii în cadrul grupului, precum şi a

-

Riscul apariţiei fenomenului gândirii de grup

Profunzimea

datelor

obţinute

(datorită

flexibilită ii discuţiei)

(groupthink - emiterea unor opinii identice de

Posibilitatea obţinerii informaţiilor de la copii

către toţi membrii grupului), efectului de

sau persoane neinstruite

polarizare (emiterea de idei diametral opuse

Permite înţelegerea mecanismelor care produc,

şi de atitudini exagerate, ca efect al presiunii

susţin sau blochează diferite opinii sau atitudini.

grupului) sau a efectului de turmă/gregar

Permite analiza procesului de comunicare

(conformarea

(factori facilitatori/inhibitori, motivaţii, analiza

exprimate la ideile grupului de apartenenţă).

opiniilor

şi

atitudinilor

conversaţională etc.)
-

Efect de dominaţie produs de personalităţi
puternice.

-

Exces de autoritate din partea moderatorului.
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7. ANALIZA DE CONŢINUT
Unii autori susţin că analiza de conţinut este „o tehnică de cercetare pentru descrierea
obiectivă, sistematică şi cantitativă a conţinutului manifest al comunicării” (Barelson, 1952), alţii o
definesc ca metodă ce se bazează pe „o anumită tehnică sau un ansamblu de tehnici, complementare
sau independente, ce constau în simplificarea, explicitarea, sistematizarea şi, eventual, digitalizarea
(în consecinţă, descrierea şi interpretarea) unui tip de comunicare sau a unui întreg
ansamblu”(Bardin, 2007).
Prin urmare, aria de aplicabilitate a analizei de conţinut este vastă, dar în ştiinţele socioumane este adesea folosită pentru a analiza răspunsurile la întrebările deschise ale chestionarelor,
informaţiile obţinute în urma unui interviu/convorbiri, analiza articolelor din presă, a discursurilor
politice, anun urilor publicitare, a scrisorilor, jurnalelor intime, viselor etc.
Finalitatea aplicării acestei metode constă în realizarea unor clasificări, tipologii, condensări,
numărări, evidenţierea unor indicii etc. cu scopul înţelegerii complexităţii lumii psihice, sociale,
istorice ş.a.m.d. aşa cum este exprimată în actele de comunicare dintre indivizi, grupuri şi societăţi
umane.

7.1

TIPURI DE ANALIZĂ DE CONŢINUT:
-

În funcţie de obiectivele cercetării:

analiză de conţinut cantitativă (datele vor fi prelucrate
statistic urmărindu-se numărarea cuvintelor cheie şi
măsurarea cantităţilor distribuite pe variabile pentru
producerea unor concluzii generalizabile; (este fondată pe
paradigma pozitivistă)

-

analiză de conţinut calitativă (presupune descrierea
conţinutului textual pe baza organizării textului codat întrun sistem de noduri conceptuale, grupate ierarhic în
structuri,

ce

vor

fi

prelucrate

pentru

înţelegerea

semnificaţiilor şi conectarea aspectelor unice ale cazurilor
particulare cu principii sau adevăruri mai generale;
corespunde perspectivei fenomenologice;
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În timp, s-au impus patru versiuni mai importante ale analizei de conţinut:

→ Statistica textuală (tratarea entităţilor lingvistice ca lucruri); este o abordare metodologică
hiperpragmatică, inspirată de demersul durkheimian potrivit căruia “faptele sociale trebuie
tratate ca lucruri” (E.Durkeim – Les régles de la méthode sociologique, PUF, 1973.)

→ Analiza conceptelor (identificarea prezenţei şi frecvenţei conceptelor într-un text);
→ Analiza relaţională (studiul relaţiilor şi raporturilor dintre concepte, categorii discursive);
→ Analiza de conţinut calitativă (identificarea temelor din discurs, situarea în context,
obiectivarea sensului).

7.2

STATISTICA TEXTUALĂ

Tehnicile informatizate oferă practicianului posibilitatea înlocuirii parţiale sau chiar în totalitate a
unor operaţii de analiză tradiţionale. Începând din anii 70 au apărut în ţările anglo-saxone
„dicţionare”, indexuri şi lexicoane de specialitate automatizată pentru ca ulterior să fie concepute şi
dezvoltate o serie de programe de calculator utile mai ales în tehnicile de analiză a discursului, de
analiză textuală şi lexicometrie. Dintre acestea, cele mai utilizate în ştiinţele socio-umane sunt:
-

programele de statistică textuală;

-

programele de analiză propoziţională a discursului;

-

programele de analiză automată a reţelelor de cuvinte asociate.

7.3

ANALIZA DE CONŢINUT CONCEPTUALĂ (CANTITATIVĂ)

Analiza cantitativă a documentelor presupune identificarea unor teme, tendinţe, atitudini, valori,
pattern-uri de gândire prezente în diferite documente. Ea a mai fost numită şi tratarea cantitativă a
unui material simbolic calitativ (Iluţ, 1997: 135). Această metodă serveşte la identificarea
determinărilor comunicării, adică la cunoaşterea caracteristicilor psihologice şi sociale ale autorilor
comunicării şi ale publicului receptor.
Scopul utilizării analizei de conţinut conceptuale îl constituie „transformarea informaţiei
descriptiv-discursive a documentelor în unităţi (entităţi) numărabile sau, eventual, măsurabile, după
anumite însuşiri” (T. Rotariu, 1986).
În general, analiza de conţinut cantitativă se focalizează asupra prezenţei variabilelor,
cuantificarea categoriile putând fi realizată pe mai multe niveluri, dintre care le amintim pe cele mai
frecvente: spaţiul (în textul scris poate fi măsurat prin numărarea cuvintelor, propoziţiilor,
paragrafelor, poziţia sau spaţiul ocupat în pagină; în cazul mesajelor audio sau video spaţiul poate fi
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definit prin cantitatea de timp alocat). Atunci când se recurge la aplicarea acestei tehnici se
consideră că evaluarea spaţiului acordat unei variabile evidenţiază importanţa sa.  frecvenţa
categoriilor: exprimă cât de des se produce un eveniment şi importanţa anumitor teme.  direcţia:
presupune observarea direcţiei mesajului (pozitivă sau negativă) din conţinutul textului  analiza
tendinţei: exprimă forţa sau puterea unui mesaj într-o anumită direcţie, măsurată prin plasarea
acestuia pe o scală de intensitate.
Această metodă de analiză a datelor se bazează, în principal, pe reducerea întregului conţinut al
comunicării la un set de categorii care reprezintă anumite caracteristici de interes pentru cercetare.
S. Chelcea (2001) defineşte acestă metodă astfel: analiza conţinutului reprezintă un set de tehnici de
cercetare cantitativ-calitativă a comunicării verbale şi non-verbale, în scopul identificării şi descrierii
obiective şi sistematice a conţinutului manifest şi/sau latent pentru a trage concluzii privind individul
şi societatea sau comunicarea însăşi ca proces de interacţiune socială.
Analiza de conţinut se utilizează preponderent în analiza rezultatelor comunicării scrise

(a

documentelor scrise: scrisori, jurnale, articole de ziar, cărţi etc.). Ea poate fi aplicată şi în analiza
imaginilor sau a produselor activităţii umane, însă, metoda anlizei de conţinut s-a dovedit a fi mai
adecvată unor documente cu valoare comunicaţională complexă din domeniul mass-media, statistici
oficiale, legislaţie, discursuri, literatură, corespondenţă personală, jurnale. Analiza de conţinut este
de două tipuri, cantitativă şi calitativă. Analiza conţinutului a apărut (la sfârşitul secolului al XIX-lea)
ca o reacţie la modul intuitiv, speculativ şi subiectiv al criticii literare. Realizarea unei cercetări pe
baza acestei metode – care se vrea a fi obiectivă şi sistematică - presupune precizarea unor referinţe
teoretice şi metodologice în raport cu care se face investigarea. Lectura unor documente sociale,
numărarea şi clasificarea unităţilor de analiză a conţinutului unei comunicări, fără a emite ipoteze şi a
formula inferenţe, nu reprezintă o autentică cercetare ştiinţifică. De aceea, pregătirea teoretică a
cercetătorului rămâne hotărâtoare.

7.4

ETAPELE ANALIZEI DE CONŢINUT CANTITATIVE

a. stabilirea problemei de studiat; nu orice problemă de cercetare reclamă aplicarea tehnicii analizei
conţinutului; (ex. “Atitudini faţă de procesul de privatizare a industriei româneşti în anii ‘90”;
“Imaginea studenţilor reflectată în presă”; analiza propagandei politice a unui partid);
b. alegerea/selectarea documentelor relevante pe care se va lucra (ziare, emisiuni TV etc.); după
alegerea unei anumite clase de documente, se trece la eşantionarea lor dacă este cazul
(eşantionare aleatoare);
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c. parcurgerea (lecturarea) documentelor selectate;
d. formularea unor ipoteze şi transpunerea lor în categorii de analiză (clase) iar acestea, la rândul
lor, în indicatori direct măsurabili în text (procedură asemănătoare operaţionalizării conceptelor);
în calitate de categorii pot apărea activităţile şi acţiunile umane, procesele/fenomenele psihice şi
socialediferite tipuri de unităţi sociale; schemele de categorii pot avea diferite forme: “tablă de
materii”, categorii tip scală ş.a.; categoriile trebuie să fie clar formulate, exclusive (nici o unitate
de înregistrare să nu poată fi introdusă în mai mult de o singură categorie) şi exhaustive (toate
unităţile de înregistrare să poată fi introduse într-una din categorii)**;
e. stabilirea unităţilor de analiză: unitatea de reperaj sau de înregistrare (acea parte din
comunicare/text în care este prezentă tema; de exemplu, în cazularticolelor de ziar putem
considera articolul ca întreg/paragraful/fraza/propoziţia/cuvântul sau tema ca unitate de reperaj;
sau capitolul, dacă ne referim la o carte; “unităţile gramaticale” reperate trebuie transformate în
“unităţi tematice”, adică unităţile de înregistrare urmează a fi clasificate, introduse în rubrici sau
clase (categorii)); unitatea de context (acel segment al comunicării care ne permite să vedem dacă
unitatea de reperaj are orientare pozitivă, negativă sau neutră; mărimea unităţii de context poate
fi mai mare sau cel puţin egală cu unitatea de reperaj; de exemplu, dacă luăm ca unitate de
înregistrare cuvântul, unitatea de context va fi propoziţia, fraza sau paragraful); unitatea de
numărare are funcţie de cuantificare vizând lungimea, suprafaţa, durata în timp (ex. cuvântul,
propoziţia, fraza, paragraful, articolul, unităţile tipografice şi centimetrul (pentu stabilirea lungimii
rândurilor), coloana, rândul, pagina, minutul/ora (pentu analiza conţinutului emisiunilor
radio/TV);
f. codificarea sau introducerea unităţilor de înregistrare în schema de categorii şi întocmirea unei
grile de analiză cu care filtrăm materialul documentar; g) alegerea procedeelor de analiză
statistică: analiza frecvenţelor (determinarea numărului de apariţii ale unităţilor de reperaj şi de
context în sistemul categoriilor de analiză); analiza tendinţei se face după formula AT = F – D/L (AT
este indicele de analiză a tendinţei; F = numărul de unităţi favorabile, D = numărul de unităţi
defavorabile, L = numărul de unităţi în legătură cu tema); acest indice permite evaluarea atitudinii
unui emiţător faţă de o persoană, o idee, un fapt social; tehnica analizei evaluative a textului
stabileşte – prin procedee specifice – direcţia şi intensitatea atitudinilor; analiza contingenţei
permite efectuarea unor corelaţii între cuvinte-cheie; analiza computerizată.
Analiza de conţinut cantitativă este adecvată în studierea eficienţei propagandei politice. În
acest caz se pune problema măsurării conţinutului comunicării în funcţie de patru sisteme de
numărare: măsurarea timpului şi a spaţiului; apariţia/nonapariţia categoriilor de analiză; frecvenţa
lor; intensitatea (când se măsoară credinţe, atitudini,valori) (Chelcea, 2001: 527).
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Exemple de scheme de categorii: în analiza conţinutului unei lucrări de propagandă politică,
tabla de materii constituie adesea cea mai bună schemă de categorii; rubricile permanente ale unei
reviste formează o posibilă schemă de analiză; normele şi valorile sociale sunt folosite pentru
elaborarea schemei de categorii. De exemplu, au fost studiate cu ajutorul analizei de conţinut
declaraţiile oficiale din perioada 1953-1959 ale secretarului de stat SUA, John F. Dulles, referitoare la
URSS. În cele 434 de documente incluse în analiză s-au identificat 3584 de aserţiuni vizând URSS.
Acestea au fost grupate în patru categorii polare: ostilitate-prietenie, putere-slăbiciune, satisfacţiefrustrare, bun-rău. S-a constatat că J:F: Dulles considera “inamicul” rău prin definiţie (Chelcea, 2001:
530).
Avantajele metodei analizei de conţinut cantitative: aduce o notă de rigoare în interpretarea
documentelor, permiţând depăşirea afirmaţiilor fără acoperire (de genul: “Filmele americane sunt
pline de scene de violenţă”); permite determinarea tendinţelor prezente într-un document sau mai
multe pe baza cărora se poate caracteriza o epocă, o structură socială etc.; datele obţinute au un plus
de obiectivitate şi nu sunt distorsionate de relaţia cercetător-subiect; analiza de acest tip nu
presupune costuri mari.
Dificultăţile şi limitele metodei se referă la: stabilirea grilei de categorii şi indicatori;
fidelitatea şi validitatea rezultatelor; eşantionarea materialelor etc.

7.5

ANALIZA DE CONŢINUT RELAŢIONALĂ
Analiza de conţinut relaţională (analiza semantică) permite explorarea relaţiilor dintre

concepte, considerate a nu avea un sens inerent atunci când sunt evaluate individual. Acest tip de
analiză presupune prelucrarea statistică a datelor, care să identifice relaţ iile dintre variabile sau
deosebirile dintre ele, pe baza rezultatelor astfel obţinute urmând să se identifice reprezentările
conceptelor şi să fie prezentate grafic.
Analiza de conţinut relaţională este în general utilizată pentru:
→ determinarea

stărilor

afective,

pornind

de

la

concepţia

conform

căreia

starea

emoţională/psihologică a individului poate fi stabilită prin analiza comportamentului verbal.
Această tehnică prespune acordarea unor valori emoţionale conceptelor explicite din text şi
punerea lor în relaţie cu scale emoţionale/psihologice ce sunt analizate statistic.
→ analiza proximităţii – în scopul evidenţierii prezenţei simultane a unor concepte explicite în text,
ce pot sugera o anumită înţelegere generală.
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→ construirea unei hărţi-concept – presupune reprezentarea grafică a relațiilor dintre concepte în
vederea realizării unor comparaţii ce explorează „modul în care sunt transmise semnificațiile şi
definițiile de la o persoană la alta, de la o perioadă istorică la alta” (Carley, 1992). Analiza grafică
permite evidențierea intensității relațiilor dintre concepte (gradul în care sunt asociate două sau
mai multe concepte), semnul relației dintre acestea (conexiunea poate avea valoare pozitivă,
negativă sau neutră), direcţia relaţiilor (de implicare, de cauză, efect etc.), precum şi prezentarea
lor în formă ierarhică (conceptele mai generale sunt plasate în partea superioară a hărţii, în timp
ce conceptele specifice, mai puţin generale, se află în partea de jos).

7.6

ANALIZA DE CONŢINUT CALITATIVĂ
Analiza de conţinut de tip calitativ este recomandată pentru prelucrarea şi analiza opiniilor,

punctelor de vedere ale indivizilor, informaţii ce provin din interviuri semistructurate sau cele de
profunzime, nestructurate. În general, selecţia textelor şi documentelor este una intenţionată, în
funcţie de obiectivele studiului (eşantionare teoretică). Particularitatea acestei tehnici constă în
utilizarea unor categorii/teme care sunt aplicate materialului empiric, ce derivă adesea din teorii.
Scopul utilizării analizei calitative este de a descrie şi condensa informaţiile complexe şi numeroase
de care dispune cercetătorul, dar şi de a identifica structura ce se ascunde în spatele cuvintelor sau
al unităţilor de semnificaţii. Alegerea categoriilor şi construirea grilei categoriale se realizează pe
baza unor criterii, având un rol fundamental în producerea rezultatelor şi de aceea este indicat să fie
analizaţi şi înlăturaţi factorii ce ţin de subiectivitatea practicianului (conştientizarea modului de
raţionare, a motivaţiei personale, elaborarea mai multor grile categoriale, lucrul în echipă etc.).
Această metodă de analiză a datelor se bazează, în principal, pe reducerea întregului conţinut
al comunicării la un set de categorii care reprezintă anumite caracteristici de interes pentru
cercetare. S. Chelcea (2001) defineşte acestă metodă astfel: analiza conţinutului reprezintă un set de
tehnici de cercetare cantitativ-calitativă a comunicării verbale şi non-verbale, în scopul identificării şi
descrierii obiective şi sistematice a conţinutului manifest şi/sau latent pentru a trage concluzii privind
individul şi societatea sau comunicarea însăşi ca proces de interacţiune socială.
Analiza de conţinut se utilizează preponderent în analiza rezultatelor comunicării scrise

(a

documentelor scrise: scrisori, jurnale, articole de ziar, cărţi etc.). Ea poate fi aplicată şi în analiza
imaginilor sau a produselor activităţii umane, însă, metoda anlizei de conţinut s-a dovedit a fi mai
adecvată unor documente cu valoare comunicaţională complexă din domeniul mass-media, statistici
oficiale, legislaţie, discursuri, literatură, corespondenţă personală, jurnale. Analiza de conţinut este
de două tipuri, cantitativă şi calitativă. Analiza conţinutului a apărut (la sfârşitul secolului al XIX-lea)
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ca o reacţie la modul intuitiv, speculativ şi subiectiv al criticii literare. Realizarea unei cercetări pe
baza acestei metode – care se vrea a fi obiectivă şi sistematică - presupune precizarea unor referinţe
teoretice şi metodologice în raport cu care se face investigarea. Lectura unor documente sociale,
numărarea şi clasificarea unităţilor de analiză a conţinutului unei comunicări, fără a emite ipoteze şi a
formula inferenţe, nu reprezintă o autentică cercetare ştiinţifică. De aceea, pregătirea teoretică a
cercetătorului rămâne hotărâtoare.
Analiza calitativă a datelor este un demers discursiv de reformulare, de explicare sau de
teoretizare a unei mărturii, a unei experienţe sau a unui fenomen, în scopul descoperirii
sensului/semnificaţiei realităţii investigate. Cuvintele, care sunt adesea suportul pe care lucrează
analistul, nu sunt niciodată analizate decât prin alte cuvinte, fără să se treacă printr-o operaţie
numerică. Rezultatul obţinut nu este o proporţie sau o cantitate, ci o calitate, o dimensiune, o
extensie, o conceptualizare a obiectului (Mucchielli, 2002: 33). Câmpul analizei calitative este azi în
expansiune şi face obiectul unor eforturi de clarificare importante. Există mai multe tipuri de analiză
calitativă dintre care enumerăm: analiza fenomenologică, analiza calitativă prin teoretizare (analiza
de conţinut calitativă), analiza tematică, analiza conversaţiilor cotidiene ş.a.
Analiza de conţinut calitativă mai este cunoscută şi sub numele de analiză calitativă prin
teoretizare sau analiză de conţinut iterativă. Aceasta este o metodă care permite generarea inductivă
a unei teorii (asupra unui fenomen cultural, social, psihologic) prin conceptualizarea şi relaţionarea
progresivă şi validă a datelor empirice (grounded theory). Materialul empiric este în acelaşi timp
punctul de plecare al teoretizării, locul de verificare al ipotezelor şi un ultim test de validare a întregii
construcţii teoretice. Analiza calitativă a documentelor este o activitate iterativă, care se dezvoltă
progresiv. Studiul debutează cu o codificare iniţială a informaţiilor şi se finalizează cu procedurile de
validare a teoriilor. Între aceste două extreme, analiza presupune determinarea şi definirea
categoriilor în care se încadrează informaţia analizată (categorizarea), stabilirea relaţiilor între
categorii şi concepte (relaţionarea), definitivarea unui model prin care se poate construi un edificiu
conceptual (integrarea conceptelor). Aşadar, etapele analizei de conţinut calitative sunt:
a) alegerea materialelor de analizat;
b) codificarea constă în eliminarea informaţiilor nesemnificative şi fixarea celor esenţiale. Această
etapă presupune examinarea atentă şi reformularea informaţiilor existente în materialul analizat.
Cuvintele folosite în codificare trebuie să fie relativ apropiate ca nivel de abstractizare cu cele
prezente în textul analizat; ele au valoare de simboluri reprezentative pentru textul de bază.
Pentru a codifica un material se pun întrebări de genul: “Despre ce este vorba aici?”
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c) categorizarea – generarea de categorii reprezintă punctul de plecare al unui drum în care
conceptele se vor rafina şi vor fi din ce în ce mai adecvate realităţii empirice. Se pun întrebări de
tipul: “ Ce fenomen are loc?”; “Cum îl definim?”
d) relaţionarea presupune determinarea relaţiilor care conceptele şi categoriile deja delimitate.
Întrebările care se pun sunt: “Conceptul/categoria x se corelează cu categoria n?”, “În ce fel?” etc.
e) integrarea – reunirea informaţiilor/explicaţiilor într-un sistem coerent. Întrebările care se pun
sunt: “Care este problema principală?”, “Care este scopul studiului?”
f) modelarea (construirea modelului teoretic) – precizarea cât mai fidelă a relaţiilor structurale
dintre elementel care definesc fenomenul studiat. Întrebări: “Care sunt proprietăţile
fenomenului?”, “Care sunt antecedentele?”, “Care sunt consecinţele?”
g) teoretizarea – consolidarea teoriei şi verificarea aplicabilităţii acesteia.
În ştiinţele socioumane, analiza calitativă prin teoretizare, ca demers de teoretizare
progresivă, este frecvent utilizată. A teoretiza nu înseamnă doar a produce o teorie, în sensul strict al
cuvântului, ci înseamnă a da un nou sens unor fenomene, a insera evenimente în contexte
explicative, a lega într-o schemă cuprinzătoare actorii, interacţiunile şi procesele care descriu o
situaţie socială dată. Generarea şi verificarea teoretizării au loc aproape simultan, spre deosebire de
teoriile tradiţionale care sunt mai întâi create, apoi verificate, deseori de cercetători diferiţi şi în
condiţii diferite.
La ora actuală, în metodologia cercetării sociale se susţine ideea îmbinării adecvate între
cercetarea de tip cantitativ şi cea de tip calitativ, dorindu-se o “temperare” a cantitativismului,
dublată de aspiraţia spre rigoare a calitativismului. Adepţii perspectivei calitativiste în cercetarea
socio-umanului aplică, la rândul lor, şi un tratament de tip cantitativ, de stabilire a unor categorii, de
codare şi numărare. “Adoptând strategia multiperspectivală (...) şi coroborând în aceeaşi cercetare
metode structurate (cantitative) cu unele mai flexibile, nestructurate (calitative), se poate ajunge (...)
la rezultate care să depăşească truismele stereotipizate ale simţului comun sau interpretările
speculative fără acoperire în date sistematice – oricât de suptile şi seducătoare ar fi ele - , dar şi
datele empirico-statistice care, în sine, nu spun nimic sau spun orice” (Petru Iluţ, 1997: 171). Aceste
tendinţe metodologice se reflectă şi în ştiinţele politice în cadrul cărora analiza documentelor se
raportează la premisa că documentele sociale, cele scrise ca şi cele materiale, se prezintă ca
adevărate “texte sociale” ce oferă informaţii asupra unui caz particular şi asupra contextului general
în care acesta se încadrează.
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7.7

ANALIZA DE CONŢINUT A INTERVIURILOR

În funcţie de decupajul reţinut distingem:
(I) Analiza unui singur interviu (unitatea de decupaj este fragmentul semnificativ din discursul
respectiv, variind de la un interviu la altul). Presupune a urmări logica discursului pentru fiecare
interviu, în funcţie de ipotezele cercetării. Permite observarea manierei particulare/singulare
fiecărui individ de a se angaja într-un proces clinic, cognitiv, afectiv, biografic, etc.
Analiza unui interviu poate fi: condensată sau dezvoltată
Analiza condensată:

 are drept obiectiv reperarea principalelor informaţii ale interviului (2-3 pagini).
Analiza dezvoltată:

 presupune a decupa interviul într-o manieră minuţioasă pentru a surprinde toate
sensurile, toate evenimentele importante.

(II) Analiza transversală – îşi propune gruparea informațiilor relevante în categorii şi tipologii.
Analiza tematică (unitatea de decupaj este reprezentată de temă formulată în grila de analiză,
care este stabilă de la un interviu la altul). Urmăreşte decuparea transversală a corpusului de
interviuri în scopul identificării coerenţei sale tematice.
Etapele analizei tematice:
1. lecturarea fiecărui interviu, în scopul cunoaşterii conţinutului corpusului de interviuri;
2. identificarea temelor şi construirea grilei de analiză se realizează plecând de la ipotezele de
cercetare, eventual reformulate după citirea interviurilor;
3. decuparea fiecărui interviu pe teme;
4. clasarea pe teme a diferitelor elemente care provin din interviuri (fragmente de propoziţii,
fraze, paragrafe, etc.);
5. analiza comparativă în interiorul fiecărei teme;
Analiza tipologică – se realizează în vederea construirii unor tipologii prestabilite sau rezultate în
urma prelucrării datelor.
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7.8

AVANTAJELE ŞI LIMITELE METODEI ANALIZEI DE CONŢINUT

Avantajele metodei ANALIZEI DE CONŢINUT:
-

Limitele metodei ANALIZEI DE CONŢINUT:

Reprezintă un mijloc de studiu a interacţiunii
sociale,datorită

focalizării

pe

-

conferindu-le

culturală -

valoare

istorică

-

modelelor complexe ale gândirii umane şi ale
utilizării limbajului;
-

Permite

atât

cantitative.

operaţiuni

cât

informaţiilor,

Neglijează adeseori datele contextului în care
s-a realizat comunicarea.

calitative

condensarea

textelor sau a materialelor complexe.

şi

Oferă posibilitatea cunoaşterii

Presupune

existând riscul unei mari reductibilităţi a

Permite analiza profundă a urmelor comunicării
umane,

Poate fi afectată de erori, mai ales când
presupune nivele ridicate de interpretare.

procesul

comunicării înregistrări verbale...);
-

-

şi

Poate fi automatizată sau computerizată cu
relativă dificultate.

-

Presupune adesea procedee laborioase de
prelucrare a informaţiilor.
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8. METODA TESTELOR
Testul mental reprezintă “o situaţie experimentală standardizată servind ca stimul pentru un
comportament [scriere, vorbire, efectuarea unei manipulări, etc] (…) ce este comparat, din punct de
vedere statistic, cu cel al altor indivizi plasaţi în aceeaşi situaţie [condiţii ambientale, materialulstimul, consemnele date etc.], căutându-se plasarea subiectului examinat prin raportarea la subiecţii
constituind grupul de referinţă”. (Pichot, 1997).
Clasificări ale testelor psihologice:

În funcţie de caracteristicile formale:

este

creion-hârtie

(scrierea

reprezintă

suportul

stimulului şi răspunsului);
-

teste de performanţă (răspunsul necesită manipulare
practică).

În funcţie de modul de administrare

teste individuale (examinatorul testează un singur
subiect);

-

teste colective (testele sunt administrate simultan mai
multor subiecţi).

Cea mai importantă clasificare este cea în funcţie de natura funcţională a testelor,
taxonomiile anterioare putând fi considerate subordonate acestui criteriu.

8.1

TESTELE DE EFICIENŢĂ
Testele de eficienţă cuprind testele de aptitudini şi testele de competenţe.
A. TESTELE DE APTITUDINI permit evaluarea uşurinţei şi rapidităţii cu care un subiect poate
achiziţiona o serie de cunoştinţe sau competenţe. Testele de cunoştinţe prezic reuşita
persoanei într-un anumit domeniu. Această diferenţiere nu este una strict delimitată,
cele două tipuri de teste pot fi considerate ca doi poli ai unui continuum, într-o extremă
aflându-se itemii şi probele care pot evidenţia ceea ce este înnăscut (în cazul testelor
aptitudinale), iar la cealaltă ceea ce este dobândit (în cazul testelor de cunoştinţe).
Testele de aptitudini includ teste de inteligenţă generală şi teste de aptitudini speciale.
53

A 1. TESTE DE INTELIGENȚĂ generală pot fi individuale (pentru copii şi pentru adulți) şi
colective.
A. 1. A Teste de inteligență generală cu aplicare individuală
a) Testele de inteligență pentru copii

 Bateriile compozite
Inteligenţa generală este reprezentată de rezultatul total al asocierii mai multor scale
verbale şi de performanţă.

 Scala lui Wechsler pentru măsurarea inteligenţei copiilor – WISC (Wechsler Intelligence
Scale for Children)
Este cea mai utilizată baterie de teste din lume pentru măsurarea QI-ului, fiind destinată
copiilor cu vârsta 6 – 16 ani. Publicată iniţial în 1939 de către psihologul american Davis
Wechsler, scala a suportat important revizuiri de-a lungul anilor. Cea de a III-a versiune
(1991) cuprinde 13 scale dintre care 10 trebuie aplicate obligatoriu, iar 3 sunt opţionale.
Include probe verbale (scala de informaţie, scala de similitudine, scala de artimetică,
scala de vocabular, scala de comprehensiune şi, complementar, scala de memorie
imediată a cifrelor) şi probe de performanţă (completare de imagini, aranjare de imagini,
cuburi, asamblarea de obiecte, codul şi, complementar, simbolurile şi labirinturile). În
final se obţin scoruri ale QI-lui verbal, QI-ului de performanţă şi ale QI-ului global.

 Scala de inteligenţă a lui Wechsler pentru perioada şcolară şi primară – WPPSI
(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intellingence)
Este destinată copiilor cu vârste între 3 ani şi 7 ani şi 3 luni. Ca structură este
asemănătoare WISC-ului, existând 6 scale verbale (informaţii, comprehensiune,
artimetică, vocabular, similitudini şi, suplimentar, fraze memorizate) şi 6 scale de
performanţă (asamblare de obiecte, figuri geometrice, pătrate, labirinturi, completare de
imagini şi, suplimentar, ompletarea corpurilor unor animale şi planşe de încastrare).

 Scala Stanford-Binet (derivată din testul Binet-Simon)
Reuneşte 15 scale verbale şi de performanţă grupate în 4 secţiuni: Raţionament Verbal,
Raţionament Cantitativ, Raţionament Abstract/Vizual şi Memorie de Scurtă Durată. Se
administrează copiilor cu vârsta 2 – 18 ani. Coeficientul intelectual este calculat pe baza
indicatorilor vârstei mentale (obţinută în urma probelor aplicate) şi vârsta cronologică.

 Bateria de teste K-ABC (Kaufman Assessement Battery for Children)
Este destinată copiilor cu vârsta 2 ani şi 6 luni – 12 ani şi 6 luni şi cuprinde 16 scale.
Măsoară procesele cognitive secvenţiale (3 probe), procesele cognitive simultane (7
probe) şi cunoştinţele (6 probe). Calitatea acestei baterii derivă din fundamentele
54

teoretice utilizate pentru construirea ei (studii cognitiviste şi neuropsihologice), precum şi
din utilizarea tehnicilor statistice evoluate. Mai mult, permite examinarea subiecţilor
provenind din anumite categorii sociale.

 Scalele lui McCarthy (McCarthy Scales for Children s Abilities)
Se adresează evaluării copiilor cu vârste între 2 ani şi 6 luni – 8 ani şi 6 luni. Cuprinde 18
teste grupe în 5 scale: verbală, perceptivă, cantitativă, intelectual generală, mnezică şi
motrică. Coeficientul intelectual global rezultă din adiţionarea notelor la 15 teste din cele
18.

 Testele lui Gesell (Gesell Developmental Schedules)
Cuprinde probe pentru copiii cu vârste între 4 săptămâni şi 5 ani şi permite stabilirea unui
coeficient de dezvoltare, pe baza variabilelor cognitive, motrice, perceptive, sociale. O
serie dintre itemii acestui test au fost preluate de către autorii altor teste de intelingenţă
pentru copiii de vârstă preşcolară sau Baby-Tests.
b) Testele de inteligenţă pentru adulţi:
 Scala de inteligenţă a lui Wechsler pentru adulţi – WAIS (Wechsler Adult Intelligence
Scale).
Se adresează persoanelor cu vârste între 16 - 79 ani şi cuprinde 12 teste verbale şi de
performanţă: 6 probe verbale (informaţii generale, memoria imediată a cifrelor,
vocabular, aritmetică, comprehensiune, similitudini), 5 probe de performanţă
(completare de imagini, aranjare de imagini, cuburi, asamblare de obiecte, cod. În final se
obţin scoruri ale QI-ului verbal, QI – ului de performanţă şi QI-ului total.
A. 1. B. Teste cu aplicare colectivă

 Testul Matricilor Progresive Raven - test neverbal de inteligenţă, având 3 versiuni MPC
(colorate), MPS (standard), MPA (avansate).

 Testele Ottis - cuprind probe alfa (probleme aritmetice, de informare generală, de
comprehensiune, de inovaţie) şi beta (teste labirint, cuburi, teste de lacune).

 Testul Stephenson-Spearman
 Testul de inteligenţă a lui Cattell (Culture Fair Intelligence Test), cu variante atâtpentru
copii, cât şi pentru adulţi, cuprinde 4 teste ce măsoară inteligenţa concepută ca factor
general şi în special, conform concepţiei lui Cattell, în forma sa fluidă.

 Testul labirinturilor - este o probă elaborată de S. D. Porteus (1919), având ca scop
aprecierea nivelului mental şi adaptabilitatea socială a subiecţilor.
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 Testul Goodenough - permite aprecierea dezvoltării intelectuale a copiilor între 3 si 13
ani pornind de la evaluarea precisă a desenului unui om, fără model.

 Turnul din Hanoi - proba mult studiata mai ales în cercetările asupra reprezentărilor şi
procedurilor de rezolvare utilizate de subiecți.
A 2. TESTELE DE APTITUDINI SPECIALE
a) Teste pentru evaluarea funcţiilor intelectuale superioare:
- Deducţia (aptitudinea de a raţiona de la general la particular).
-

Inducţia (aptitudinea de a raţiona pornind de la particular spre general).

-

Comprehensiunea verbală (aptitudini de comunicare prin intermediul limbajului).

-

Fluiditatea verbală (aptitudinea de evocare cât mai rapidă a cuvintelor).

-

Factorul numeric (aptitudinea de a manipula cifre şi de efectuare a operaţiilor
aritmetice simple).

-

Factorul „memorie”(aptitudinea de a memora cupluri de elemente ntre care nu există
legături logice).

-

Judecata (aptitudinea de a găsi soluţia la o problemă, prin alegerea între mai multe
posibilităţi).

b) Teste pentru evaluarea factorilor referitori la percepţia vizuală
- Factorul spaţial (aptitudinea de a percepe cu exactitate configuraţii spaţiale şi de a le
compara între ele).
-

Factorul orientare spaţială (aptitudinea orientării într-o structură spaţială dată).

-

Vizualizarea (aptitudinea reprezentării, fără sprijinul unui model vizual concret, a unei
mişcări într-un spaţiu tridimensional).

-

Memoria spaţială (aptitudinea de memorie a unui material ce are o organizare spaţială).

-

Viteza perceptivă (aptitudinea de a identifica şi a indica cât mai repede posibil o
configuraţie anume în cadrul unor configuraţii complexe).

c) Teste pentru evaluarea factorilor ce ţin de motricitate
-

Dexteritatea manuală (abilitatea de a efectua mişcări controlate vizual care implică
braţele şi mâinile).

-

Dexteritatea digitală (aptitudinea de a efectua mişcări controlate vizual ale degetelor).

-

Ambidexteritatea (aptitudinea utilizării mâinii nedominante).
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-

Ţintirea (aptitudinea efectuării cu rapiditate şi precizie a unor mişcări necesitând
coordonarea oculomotorie).

d) Teste pentru evaluarea factorilor ce ţin de percepţia auditivă
-

Integralitatea auditivă (aptitudinea diferenţierii unei „cantităţi de sunet” în funcţie, în
acelaşi timp, de intensitate şi de durată).

-

Rezistenţa auditivă (aptitudinea de a rezista la distorsiuni ae emisiunilor sonore de
cuvinte, prin dezorganizarea temporală sau prin zgomotul de fond.

-

Intensitatea auditivă (discriminarea intensităţii relative a sunetelor).

-

Calitatea tonală (discriminarea înălţimii tonale şi a timbrului sonor).

e) Teste pentru evaluarea factorilor ce ţin de atenţie
- Aptitudini de concentrare a atenţiei.
-

Aptitudini de atenţie distributivă şi mobilă.

f) Teste pentru evaluarea factorilor ce depind în mare măsură de educaţie
- Aptitudinea mecanică (cunoaşterea elementară a principiilor de funcţionare a
aparatelor mecanice).
-

Aptitudinea muzicală.

B. TESTELE DE COMPETENŢE
B.1. Testele de orientare şcolară şi profesională
Bateriile de teste pentru orientarea şcolară şi profesională au fost construite pentru a măsura
într-o manieră economicoasă factorii care apar ca fiind cei mai importanţi pentru reuşita
şcolară şi profesională.
B.2. Testele de creativitate
Testele de creativitate sunt relativ recente, scopul construirii lor fiind acela de a identifica
persoane care, în condiţiile aceluiaşi nivel intelectual general, sunt susceptibile de a depăşi
tiparele clasice şi de a dezvolta idei originale. Ele devin utile mai ales în domeniul industrial şi
al cercetării ştiinţifice. Cele mai cunoscute teste de creativitate sunt cele realizate de Guilford
sau cele de evaluare a gândirii critice propuse de Watson şi Glaser.
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B.3. Testele neuropsihologice
Scopul principal testelor neuropsihologice este de a evalua deficitele neuropsihice cu
etiologie organică prin explorarea unei funcţii specifice sau prin evaluarea simultană a
diferitelor categorii de perturbaţii.
B. 3. A Teste pentru evaluarea unei funcţii precise
a) Teste de gândire perceptuală
b) Teste perceptivo-motorii
c) Teste pentru examinarea afazicilor
d) Teste de memorie
B. 3. B Baterii de teste explorând perturbaţii multiple
Bateriile de teste Halstead Reitan şi Luria-Nebraska pot fi considerate prototipuri ale
acestei categorii de investigare neuropsihologică).
B.4. Testele de cunoştinţe şcolare şi profesionale
Spre deosebire de testele de aptitudini, teste de cunoştinţe (docimologice) cuprind
probe ce pot fi rezolvate pe baza cunoştinţelor achiziţionate în prealabil. Rezultatele la
testele de aptitudini sunt influenţate de efectele acumulate în urma diverselor experienţe din
viaţa subiectului, în timp ce testele de cunoştinţe măsoară efectele unei experienţe
standardizate (efectele predării unei discipline în şcoală, de exemplu).
Testele de aptitudini sunt utilizate pentru orientarea profesională, în timp ce testele
de cunoştinţe sunt adaptate pentru procedurile de selecţie.
Testele docimologice diferă în funcţie de scopul destinării lor şi suferă revizuiri
periodice datorită modificării programelor şcolare sau pentru evitarea difuziunii lor.
Există baterii care cuprind ambele tipuri de teste: de aptitudini şi de cunoştinţe.
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8.2

TESTELE DE PERSONALITATE

Testele de personalitate cuprind probele psihologice care urmăresc aspectele personalităţii –
afectivitate, voinţă, temperament, caracter, atitudini, interese, valori etc. Pot măsura un factor de
personalitate, doi sau mai mulţi (sunt unifactoriale/ bifactoriale/ multifactoriale).
A. Cele mai cunoscute şi utilizate CHESTIONARE DE PERSONALITATE sunt:


Inventarul multifazic de personalitate Minnesota - MMPI (Minnesota Multiphazic
Persoanlity Inventory), elaborat de Hathaway şi McKinley - cuprinde 550 de
itemi/afirmaţii la care subiectul trebuie să răspundă cu «adevărat» sau «fals». Cuprinde 9
scale principale ce se referă la starea generală a sănătăţii (ipohondrie, depresie, isterie,
psihopatie, paranoia, psihastenie, schizofrenie, hipomanie, introversie socială), o scală
masculinitate/feminitate şi o scală de minciună. Este utilizat mai ales în domeniul
psihiatric.



Inventarul de Personalitate California – CPI (California Personality Inventory), a fost
creat de H.G. Gouch, în 1957 şi revizuit ulterior. Este un chestionar cu peste 400 de itemi,
asemănător MMPI-ului, care vizează 18 sau 20 de dimensiuni ale personalităţii grupate în
4 arii de interes.



Chestionarele lui J. H. Eysenck, cu variante de 57 şi 90 de întrebări, evaluează
personalitatea prin intermediul a 3 dimensiuni fundamentale:



-

extraversiune/introversiune.

-

nevrozism/stabilitate emoţională.

-

psihotism.

Chestionarul celor 16 factori de personalitate a lui Cattell – 16 PF (Sixteen Personality
Factors Questionnaire), propus de R.B. Cattell, a suportat numeroase revizuiri de la
elaborarea sa (1949). Cuprinde 187 de itemi grupaţi în 16 scale dimensionale bipolare de
bază şi 5 „factori globali”. Pentru copii există variantele: High School Personality
Questionnaire – HSPQ şi Children Personality Questionnaire – CPQ.



Inventarul NEO PI-R – elaborat de Costa şi McRea, reprezintă una dintre cele mai
cunoscute operaţionalizări ale modelului Big Five. Cuprinde 240 de itemi structuraţi pe 5
dimensiuni de personalitate – nevrotismul, extraversiunea, deschiderea, agreabilitatea,
conştiinciozitatea, fiecare cu câte 6 faţete.



Chestionarul de personalitate Woodworth - a fost elaborat în timpul celui de-al doilea
război mondial, pentru identificarea anomaliilor psihice în rândul recruţilor armatei
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americane. Cuprinde 76 de itemi cu scopul de determina tendinţele nevrotice ale
personalităţii.

B. SCALELE DE INTERESE
Sunt utilizate în domeniile orientării şcolare şi profesionale.


Scala de interese Strong – SIVB



Inventarul de preferinţe profesionale Kuder – KOIS

C. SCALE DE MĂSURARE A ATITUDINILOR
Sunt utilizate mai ales în domeniul sociologiei şi al psihologiei sociale.


Scala de atitudini generale Thurstone



Scala „distanţei sociale” Bogardus



Scala de evaluare a „locului controlului”

D. TESTE PENTRU IDENTIFICAREA VALORILOR


Inventarul de valori Holland



Inventarul de valori Gordon



Inventarul de valori a Rokeach

E. TESTELE PROIECTIVE
Testele proiective de personalitate sunt fundamentate din punct de vedere teoretic pe
perspectivele „holiste” şi „personaliste” create de K. Lewin, G.W. Allport, H.A. Murray etc. În
cadrul acestor abordări, individul este văzut ca un tot unic, studiul personalităţii având rolul
de a descoperi legile ce pot oferi explicaţii asupra originalităţii individului, ce se manifestă
atât în plan conştient, cât şi inconştient.
Astfel, construirea testelor proiective se bazează pe concepţia derivată din psihanaliză
conform căreia personalitatea se poate proiecta în răspunsurile subiectului la anumite probe.
Deşi prin intermediul acestor teste se explorează în general aspecte noncognitive ale
personalităţii, perspectiva globalistă susţine luarea în consideraţie a elementelor cognitive,
întrucât sunt indisociabile de ansamblul personalităţii.
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Pentru analiza şi interpretarea lor, probele proiective fac apel, chiar şi din motive practice, la
proprietăţi psihometrice (clasificări şi categorizări ale răspunsurilor pentru integrarea lor întro configuraţie specifică). Din acest punct de vedere, este necesar un compris între abordarea
analitică (care presupune reducţia specifică psihometriei) şi abordarea globalistă.
L. Frank delimitează următoarele categorii ale testelor proiective:


Tehnici constitutive – în care subiectul trebuie să structureze şi să organizeze un material
nestructurat Cel mai cunoscut şi utilizat test constitutiv este Testul petelor de cerneală
elaborat de psihiatrul elveţian Hermann Rorschach în scopul evaluării activităţii psihice.
Testul cuprinde 10 planşe reproducând o pată de cerneală neagră sau colorată, subiectul
trebuind să spună ceea ce vede pe acestea.



Tehnicile constructive - în care subiectul, pornind de la un material definit trebuie să
construiască structuri mai largi.
Testul mozaicului este unul dintre cele mai cunoscute teste din această categorie. A fost
construit de Lowenfeld şi cuprinde plachete din plastic, având, dimensiuni, forme şi culori
variate, pe care subiectul trebuie să le grupuze aşa cum doreşte. În funcţie de structura
astfel construită se pot identifica personalităţi schizofrenice, maniace, depresive etc.
Testul lumii (propus de Lowenfeld şi sistematizat ulterior de Charlotte Buhler) cuprinde o
serie de obiecte în miniatură (case, arbori, personaje etc.) pe care subiectul trebuie să le
dispună pe o suprafaţă. Indicii reprezentaţi de alegerile succesive, comportamentul
subiectului pe durata testului, plasarea pieselor şi structura lor finală oferă psihologului
informaţii referitoare la tipul de personalitate al persoanei examinate (agresivă,
introvertită, sociabilă, etc.). O variantă derivată din această tehnică proiectivă este Testul
Satului.



Tehnicile interpretative – în care subiectul trebuie să interpreteze un material având o
semnificaţie afectivă.
Testul Tematic de Apercepţie – TAT (Thematic Aperception Test) a fost propus de
Murray în 1935 şi constă dintr-o serie de imagini cu semnificaţii ambigue, reprezentâd
scene din viaţa reală, pornind de la care subiectul trebuie să descrie ce s-a întâmplat
înainte şi după ceea ce este descris în imagini, prin identificarea cu unul dintre personaje.
În urma interpretării probelor se pot identifica motivaţiile, atitudinile, sentimentele
persoanei, în relaţie cu factorii exteriori (favorabili sau defavorabili).
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Testul de frustraţie, elaborat de Rosenzweig (1944) este alcătuit din desene, fiecare cu
câte două personaje, aflate în situaţii frustrante din viaţa cotidiană. Răspunsurile
subiectului indică gradul de toleranţă la frustrare, precum şi direcţia reacţiilor sale (spre
exterior sau spre el-însuşi).
Alte tehnici proiective permit evaluarea personalităţii subiectului prin intermediul unor
desene, prin completarea unor cuvinte, fraze, povestiri etc.


Tehnicile chatarctice – în care subiectul exteriorizează o reacţie emotională sub efectul
unui stimul (ex: desen liber, pictura cu degetul, marionete, joc dramatic improvizat);



Tehnicile refractive – în care personalitatea subiectului este evidenţiată prin distorsiunile
ce apar în cadrul comunicării sociale sau convenţionale.

Dintre testele proiective tip refractiv fac parte analizele formelor limbajului în corelaţie cu
personalitatea.
În acest sens se realizeată analize grafologice, morfologice etc. Unul dintre cele mai utilizate
teste de acest gen este Testul miokinetic, elaborat de Mira y Lopez, care constă în trasarea
unor linii, cu fiecare dintre mâini. Direcţia şi amplitudinea deviaţilor liniilor oferă indicaţii
despre tendinţele agresive ale subiectului, depresia, trăirile afective profunde sau actuale
etc.

8.3

SURSE DE EROARE

Rezultatele obţinute în urma administrării testelor psihologice pot fi influenţate de factori diverşi ce
pot fi grupaţi în următoarele categorii:
→ caracteristici durabile ale persoanei, independente de situaţia de testare, dar care influenţează
modul de rezolvare a testelor psihologice,
în general:
o

capacitatea de înţelegere a consemnelor şi instrucţiunilor testelor;

o

deprinderile generale de rezolvare a testelor;

o

experienţa confruntării cu probleme similare probelor psihologice administrate;

o

existenţa unor cunoştinţe şi deprinderi care facilitează rezolvarea unor probleme;

în particular:
o

cunoaşterea de către subiect a răspunsului la unii itemi;
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o

dorinţa de a răspunde conform imaginii pe care doreşte să o ofere evaluatorului;

→ factori situaţionali, ce influenţează în general răspunsurile subiectului îndiferent de testul
psihologic administrat:
o

caracteristicile fizice şi psihice temporare ale individului (starea fizică şi de sănătate,
oboseală, motivaţia, stres-ul, experienţa anterioară...)

o

ambianţa în care se desfăşoară testarea (lumina, ventilaţie, căldura..)

o

personalitatea examinatorului (sex, vârstă, etnie, comportament);

o

fluctuaţii ale memoriei sau atenţiei subiectului în timpul testării;

o

factori de distragerea a atenției subiectului,

o

şansa de a oferi răspunsuri corecte, atunci când subiectul dă răspunsuri la întâmplare,

→ cotarea greşită intenţionată/neintenţionată a unor itemi;
→ factori legaţi de construcţia testului: structura testului, ordinea itemilor, tipurile de răspuns,
cotarea, etc.

9. ANCHETA PRIN CHESTIONAR
În sens general, ancheta prin chestionar desemnează metoda culegerii de informaţii dintr- un anumit
eşantion de indivizi.
Chestionarul este un instrument de investigare constând într-un „ansamblu de întrebări scrise sau/şi
imagini (desene, fotografii) alese şi aranjate astfel încât să servească obţinerii de informaţii despre o
temă fixată, care au rolul de a determina din partea celui care răspunde un comportament verbal sau
non-verbal care se înregistrează în scris” (Albu, 2000).

9.1

CLASIFICAREA CHESTIONARELOR
-

chestionare speciale - abordează o singură temă
destinate evaluării comportamentului electoral,
chestionare utilizate pentru diagnoza anumitor
fenomene sociale etc.);

-

chestionare de tip omnibus - includ mai multe

În funcţie de conţinutul informaţiilor:

teme de studiu (au rolul de a surprinde acțiunea şi
intercondiționarea fenomenelor sociale).
63

în cadrul anchetelor orale:
În funcţie de modul de administrare :

-

chestionare administrate faţă în faţă;

-

chestionare administrate prin telefon (asistată de
calculator);

în cadrul anchetelor în scris:

9.2

-

chestionare auto-administrate individual/colectiv;

-

chestionare trimise şi primite prin poştă/email/publicate în ziare sau reviste;

ETAPELE PRINCIPALE ALE CONSTRUIRII UNUI CHESTIONAR

(1) Delimitarea obiectivelor şi ipotezelor cercetării
(2) Definirea operațională a conceptelor
(3) Identificarea dimensiunilor, indicatorilor şi variabilelor studiate
(4) Formularea întrebărilor (şi verificarea lor)
(5) Stabilirea ordinii întrebărilor
(6) Formularea consemnelor
(7) Pre-testarea chestionarului (şi revizuirea lui, dacă este cazul)

9.3

ELABORAREA ÎNTREBĂRILOR / ITEMILOR UNUI CHESTIONAR

A. Criterii de elaborare a întrebărilor
→ Formularea întrebării să respecte nivelul intelectual şi de instruire a persoanelor cărora li se
adresează.
→ Frazele să fie scurte, clare şi specifice (să se refere la o anumită situație).
→ Să se evite introducerea termenilor tehnici, proveniţi din jargon sau dialecte; dacă acest lucru nu
e posibil, este necesară introducerea explicaţiilor necesare Să se evite frazele ambigue sau care
pot lăsa loc interpretărilor.
→ Să nu se adreseze două întrebări în același timp.
→ Să se evite negaţiile, mai ales negaţiile duble.
→ Să nu sugereze răspunsul.
→ Să se evite introducerea în întrebare a cuvintelor cu încărcătură emoţională (sincer, rău, adevăr,
leneş etc.) sau a celor extreme (toţi, tot, niciodată, nimeni, totdeauna etc.).
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→ Formularea întrebărilor să nu inducă răspunsuri dezirabile sau să declanșeze reacții de prestigiu
din partea respondenţilor.
Alegerea cuvintelor şi ordinea lor în cadrul întrebărilor unui chestionar pot avea influenţe
importante asupra răspunsurilor.
De asemenea, întrebările trebuie să se succeadă logic (fără a se trece brusc de la o problemă la
alta), de la general la particular, pentru a afla în ce măsură respondentul este familiarizat cu tema
investigată. În situația în care se așteaptă răspunsuri doar de la anumite categorii de persoane, vor fi
introduse întrebări filtru.

B. Tipuri de întrebări
-

întrebări factuale - referitoare la comportamentul
subiectului sau al altor persoane cunoscute, fie la
situaţii trecute sau prezente;

-

întrebări de cunoştinţe – vizează în ce măsură
repondentul cunoaşte o anumită problemă;

-

întrebări de opinie – se referă la părerile
repondentului faţă de un anumit aspect, la intenţiile
sale, la modul în care acesta emite judecăţi de
valoare sau atribuie cauze în privinţa unui fenomen
social, asupra propriului comportament sau al altei
persoane etc.;

-

întrebări introductive – au rolul de a câştiga
încrederea persoanei de a răspunde la întrebări;
trebuie să fie formulare clar, simplu, astfel încât
subiectul să poată răspundă cu uşurinţă; prin modul
în care sunt formulate, trebuie să stimuleze interesul
respondentului;

-

întrebări filtru – au rolul de a dirija respondentul
spre un anumit grup de întrebări;

-

întrebări de control – au rolul de a verifica
sinceritatea răspunsurilor subiecţilor în general sau la
o anumită întrebare

-

întrebări de identificare – permit înregistrarea
datelor personale ale subiectului: sex, vârstă, nivel de
educaţie, situație profesională etc.; alegerea lor
variază în funcţie de ipotezele cercetării şi este
recomandat să fie plasate în finalul chestionarului.65

În funcţie de conținutul răspunsului
solicitat:

În funcţie de rolul lor în cadrul
chestionarului:

-

întrebări închise – solicită subiecților să aleagă una
sau mai multe variante din răspunsurile propuse;

-

întrebări deschise – oferă posibilitatea subiecților de
a formula propriile răspunsuri;

-

întrebări semi-închise (semi-deschise) – permit
subiecților să opteze pentru un răspuns liber, atunci
când variantele de răspuns nu includ toate
posibilitățile, ci doar pe cele mai frecvente

-

întrebări mixte – cuprind o parte a întrebării închisă
şi o alta deschisă;

În funcţie de forma lor:

C. Numărul întrebărilor într-un chestionar
depinde de:
-

complexitatea temei studiate (obiectivele studiului);

-

populaţia asupra căreia se vor generaliza rezultatele şi mărimea eșantionului;

-

resursele umane (număr de operatori), financiare şi de timp ale cercetătorului;

-

tipul întrebărilor (preponderent închise sau deschise);

-

modul de administrare a chestionarelor (faţă în faţă, prin poştă, prin telefon, autoadministrare
etc.);

-

tipul anchetei (exploratorie, principală, complementară);
În general, în procesul de elaborare a unui chestionar, cercetătorul trebuie să ţină cont că durata

completării acestuia trebuie să se încadreze în limitele capacităţii de concentrare a persoanelor
investigate. În funcţie de modul de administrare, timpul acordat administrării chestionarului variază
de la 5 minute (administrare pe stradă, prin telefon...) la 40 minute (când repondentul a fost
contactat în prealabil, iar completarea se face într-un cadru care favorizează o discuţie mai
îndelungată).
D. Alegerea eşantionului:
În funcţie de caracteristicile populaţiei de referinţă şi de informaţiile de care dispune
cercetătorul, respondenții la chestionar vor fi aleşi prin aplicarea tehnicilor specifice de eşantionare.
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D.1

Metodele aleatorii (probabiliste)

Se vor utiliza când se dispune de o bază de sondaj pentru populaţia de referinţă. Prin metodele
aleatorii probabiliste se pot obţine:
-

eşantioane aleatorii simple (când populaţia este omogenă)

-

eşantioane aleatorii stratificate (când populaţia este eterogenă)

-

eşantioane multistadiale.

Metodele probabiliste de eşantionare permit calculul erorilor de reprezentativitate.
D.2

Metodele empirice (non-aleatorii)

În situaţii în care cercetătorul nu dispune de baza de sondaj pentru populaţia de referinţă, vor fi
aplicate metode empirice.
Cea mai utilizată metodă empirică de alegere a eşantionului este eșantionarea pe cote prin care
care se obţine un eşantion-machetă/un model redus al populaţiei de referință).
Aceste metode nu permit însă calculul erorii de reprezentativitate.

9.4

SURSE DE EROARE ÎN APLICAREA ANCHETELOR PRIN CHESTIONAR:
Informaţiile obţinute în urma anchetelor prin chestionar pot fi afectate de erori cauzate de:
→ calitatea instrumentului (modul de formulare al întrebărilor, succesiunea lor...);
→ atitudinile sau motivaţiile subiecţilor (dorinţa de a răspunde conform normelor sociale,
interesul pentru tema respectivă, capacitatea de amintire a unor fapte sau
evenimente...);
→ operatorii de anchetă.
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9.5

AVANTAJELE ŞI LIMITELE ANCHETEI PRIN CHESTIONAR

Avantajele ANCHETEI PRIN CHESTIONAR:
-

Limitele metodei ANCHETEI PRIN CHESTIONAR:

Costuri scăzute din punct de vedere material, dar
mai

ales

al

timpului

necesar

obţinerii

-

Lipsa informaţiilor aprofundate.

-

Lipsa înregistrării comportamentelor non-

informaţiilor şi analizei acestora.
-

Obţinerea informaţiilor din partea unui număr

verbale
-

mare de subiecţi.

Dificultăţi de formare a operatorilor de
teren.

-

Permite generalizarea rezultatelor.

-

Limitează influenţa factorilor subiectivi ai relaţiei

punerii

operator-respondent.

răspunsurilor.

-

-

Erorile cauzate de operatori în privinţa
întrebărilor

şi

a

înregistrării

Dificultăţile construirii instrumentului de
cercetare (chestionarul).

68

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:
1. AGABRIAN, Mircea, Cercetarea calitativă a socialului, Editura Institutul European, Iasi, 2004.
2. BABBIE, Earl, Practica cercetării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2010.
3. BĂBAN, Adriana, Metodologia cercetării calitative, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2002.
4. CHELCEA, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative,
Editura Economică, Bucureşti, 2001.
5. CHELCEA, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de diplomă, o teză de doctorat, un articol
ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
6. DE SINGLY, François, BLANCHET, Alain, GOTMAN, Anne, KAUFMANN, Jean-Claude, Ancheta şi
metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Editura
Polirom, Iaşi, 1998.
7. ILUŢ, Petre, Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iaşi, 1997.
8. McQUEEN, Ronald şi KNUSSEN, Christina, 2006, Metode de cercetare în ştiinţele sociale,
Editura Institutul European, Iaşi.
9. MILEY, Karla Krogsrud, O’MELIA, Michael, DU BOIS, Brenda, Practica asistenţei sociale.
Abordarea participativă, Editura Polirom, 2006
10. NEAMŢU, George (coord.), Tratat de asistenţă socială, Ed. A 2-a, Editura Polirom, 2011.
11. NEAMŢU, George, STAN, Dumitru (coord.), Asistenţa Socială. Studii şi aplicaţii, Editura
Polirom, 2005.
12. SILVERMAN, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului
şi interacţiunii, Polirom, 2004.
13. TUTTY, Leslie, ROTHERY, Michael, GRINNELL, Richard, Cercetarea calitativă în asistenţa
socială. Faze, etape şi sarcini, Editura Polirom, 2005.
DICŢIONARE:
1. JUPP, Victor (coord.), Dicţionar al metodelor de cercetare socială, Editura Polirom, Iaşi, 2010.
2. MUCCHIELLI, Alex, Dicţionar al metodelor calitative, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
3. ZAMFIR, Cătălin şi VLĂSCEANU, Lazăr (coord.), Dicţionar de sociologie, Editura Babel,
Bucureşti, 1993.

69

