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Sumar 

• Personalitatea naţională a românilor 

– Două profiluri bipolare (opuse): „Zmeul” (Personalitatea Factor X-)  şi „Făt-Frumos” 

(Personalitatea Factor X+ ) 

• Echilibrate, atât la nivelul ţării, cât şi în regiunile de dezvoltare (structură fractală) 

– Caracterul bipolar/echilibrat - Conferă stabilitate/inerţie la acţiunea factorilor 

externi 

– Caracterul fractal (o structură care divizată în părţi face ca fiecare parte să fie o 

copie în miniatură a întregului) – Conferă păstrarea identităţii/structurii în condiţii 

de fragmentare  

• Personalitatea Factor X+ (Făt-Frumos) reprezintă în general un potenţial psihologic care se poate 

exprima mai mult sau mai puţin pozitiv, în funcţie de constrângerile instituţiilor socio-culturale. Este 

nevoie de instituţii moderne pentru a se exprima în comportamente specifice performante, altfel 

potenţialul pozitiv rămâne neutilizat. În acest moment, Personalitatea Factor X+ este mai bine 

reprezentată în grupul persoanelor cu educaţie ridicată (postliceală/superioară) şi cu vârsta cuprinsă între 

30-50 de ani. 

• Personalitatea Factor X- (Zmeul) reprezintă în general un potenţial psihologic care se poate exprima mai 

mult sau mai puţin negativ, în funcţie de constrângerile instituţiilor socio-culturale. În instituţii moderne, 

acest profil poate fi asociat chiar cu creativitatea, în timp ce în cadrul unor instituţii socio-culturale 

vetuste şi/sau slabe, acesta poate genera comportamente problematice. În acest moment, Personalitatea 

Factor X- este mai bine reprezentată în grupul persoanelor mai puţin educate (nivel 

gimnaziu/profesional/liceal), foarte tinere (14-19 ani) sau mai în vârstă (+60 de ani). 

• Robins şi colab., 2005 arată că educaţia universitară (college) poate duce la creşterea scorurilor de 

deschidere, agreabilitate şi conştiinciozitate şi la reducerea celui de nevrotism (de la pre la post-test). O 

astfel de creştere nu poate schimba însă dramatic profilul de personalitate. Rezultatele noastre arată un 

efect mic al educaţiei, şi doar asupra agreabilităţii, dar comparaţia nu este de la pre la post-test, ci între 

grupuri diferite (ceea ce permite acţiunea unor factori mascaţi). Educaţia are însă un rol major asupra 

formării profilului de Personalitate Factor X+. Studii viitoare trebuie ghidate spre investigarea acestui 

aspect, pentru a înţelege mai bine rolul educaţiei în contextul existenţei unor potenţiali factori mascaţi. 

• Instituţiile socio-culturale moderne pot activa/utiliza performant ambele profiluri de personalitate ale 

românilor, iar educaţia poate ameliora Personalitatea Factor X-. Aşadar, pentru utilizarea eficientă şi 

optimizarea personalităţii naţionale a românilor avem nevoie de instituţii socio-culturale moderne şi de 

educaţie cât mai avansată, pe scară cât mai largă. Ţinând cont de faptul că legătura dintre instituţiile 

socio-culturale/educaţie şi personalitate este una bidirecţională, o astfel de intervenţie poate fi apoi una 

autosustenabilă: instituţiile socio-culturale moderne/educaţia avansată pot favoriza personalitatea 

funcţională, care apoi favorizează medii educaţionale complexe şi instituţii socio-culturale moderne. 
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1. Introducere 
După apariţia monografiei legată de psihologia românilor (David, 2015) am fost rugat (DD) printr-un 

număr mare de emailuri să detaliez mai mult conceptul de psihologie a unui popor/a unei ţări/culturi/naţiuni. În 

condiţiile în care chiar unii colegi din ştiinţele socio-umane din ţară sunt încă sceptici şi puţin familiarizaţi cu 

literatura de profil internaţională, sugerând că stabilirea profilului psihologic al unui popor este fie un demers 

imposibil, fie un demers izolat în domeniu, ne-am hotărât să răspundem acestor cerinţe, mai ales că în 

monografie am planificat o serie de studii postmonografie. Asta şi pentru a putea arăta că prin faptul că nu am 

făcut mai devreme astfel de cercetări în cazul românilor – aşa cum au făcut ţările moderne – suntem nevoiţi 

adesea să luăm decizii şi să implementăm politici nebazate pe dovezi ştiinţifice. 

Aşa cum am spus (DD) în monografia despre psihologia românilor (David, 2015), prin psihologia unui 

popor înţelegem atributele psihologice ale populaţiei/cetăţenilor unei ţări/culturi, măsurate cu instrumente 

riguroase, într-o logică a comparaţiei interculturale. Aceste atribute psihologice pot fi apoi reunite într-un profil 

psihologic al naţiunii (national profile/psychology of nation). 

Acest demers modern nu trebuie confundat cu demersul vechi de Volkerpsychologie („psihologia 

popoarelor”), demers vetust, depăşit ştiinţific şi moral şi care, prin esenţializarea unor atribute psihologice – 

există anumite aspecte psihologice esenţiale unui popor, adesea susţinute genetic şi transmise nemodificat prin 

secole – a alunecat adesea sau a fost folosit în scopuri negative. 

Dacă nu facem şi nu înţelegem această distincţie, în timp ce noi ne pierdem în discuţii scolastice (ex. ba 

că nu există, ba că de ce, ba că ce se urmăreşte cu o astfel de psihologie), alţii (ex. profesori la Universitatea 

Cambridge) o fac şi o înţeleg (vezi mai jos studiile recente asupra profilului psihologic în SUA şi Marea 

Britanie sau articolul clasic din Science). Astfel noi pierdem oportunități ştiinţifice şi aplicative majore. Dacă 

rămânem prizonierii culturii revolute de tip Volkerpsychologie, nu putem înţelege noile dezvoltări în domeniu şi 

rămânem izolaţi de ştiinţa internaţională! 

Înţelegerea profilurilor psihologice ale ţărilor/culturilor sau ale diverselor zone dintr-o ţară/cultură este 

fundamentală în lumea modernă (Hofstede şi colab., 2010; Peabody, 1985/2011). Într-adevăr, într-o lume 

globală, în care ţările/culturile vin tot mai des în interacţiune unele cu altele, cunoaşterea acestei psihologii este 

fundamentală pentru cooperare şi implementarea eficientă a unor politici publice la scară largă. Spre exemplu, 

în lumina valului de imigranţi (sau a altor provocări viitoare) cunoaşterea profilului psihologic al românilor, la 

nivel global şi la nivel regional, ne poate ajuta să integrăm mai eficient imigranţii, încercând să potrivim cât mai 

mult profilurile lor psihoculturale, cu cel al românilor din zonele de integrare. Această potrivire poate miza pe 

similaritate şi/sau complementaritate (vezi David, 2015a). Nu în ultimul rând, aceste profiluri psihologice sunt 

într-o relaţie complexă cu macroindicatori socio-culturali şi economici complecşi, influenţându-se şi 

potenţându-se reciproc (vezi Rentfrow, 2013; 2015). Spre exemplu, nevrotismul este asociat cu o stare de 

sănătate mai precară şi cu un status economic mai scăzut, extraversia cu bunăstare economică şi sănătate, 

deschiderea cu diversitate şi toleranţă culturală, agreabilitatea cu capital social, iar conştiinciozitatea cu 

violenţa scăzută (vezi pentru detalii şi nuanţe Rentfrow, 2015). 

Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca are un programului strategic de cercetare cognitiv-experimentală a psihologiei românilor, parte 

a unui program internaţional de extindere a intervenţiilor/analizelor cognitive (cognitiv-

comportamentale) de la nivel individual la nivel de ţară/cultură (după modelul iniţiat/propus de Beck, 

2000). Programul urmăreşte eliminare decalajului pe care îl are cercetarea de profil din România faţă de 

cea internaţională şi dezvoltarea unor elemente inovative în domeniu, de tip cognitiv-comportamental. 
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2. Analizele profilului naţional de personalitate 

Terraciano şi colab. (2005) au prezentat profilul naţional de personalitate al 49 de ţări/culturi ale lumii, în 

prestigioasa revistă Science. Cele cinci atribute psihologice de bază din profilul naţional de personalitate sunt 

nevrotismul (stabilitatea emoţională), extraversia, deschiderea, agreabilitatea şi conştiinciozitatea. Fiecare 

atribut are şase indicatori psihologici specifici: (1) nevrotismul: anxietate, furie, depresie, timiditate, 

impulsivitate, vulnerabilitate; (2) extraversia: căldură, gregarism, asertivitate, activism, căutare de senzaţii, 

emoţii pozitive; (3) deschiderea: spre fantezie, estetică, spre sentimente, spre acţiune, spre idei, spre valori; (4) 

agreabilitatea: încredere, onestitate, altruism, complianţă, modestie, blândeţe şi (5) conştiinciozitate: 

competenţă, ordine, onoare, realizare, autodisciplină, deliberare. În general, aceste atribute nu trebuie văzute 

calitativ, ci ca atribute care au potenţialul de a fi mai mult sau mai puţin funcţionale, în funcţie de contextul 

socio-cultural. Pentru SUA şi Marea Britanie profilul personalităţii naţionale arată ca în Figurile 1 şi 2. 

 

2.1. SUA: Scurt şi simplu spus, în raport cu media internațională (T=50), profilul psihologic al americanilor 

înseamnă un nevrotism mai scăzut, extraversie în jurul mediei, repectiv deschidere, agreabilitate şi 

conştiinciozitate mai crescute (vezi pentru alte detalii Figura 1). 

 

 
Figura 1. Profilul naţional de personalitate al americanilor. (după David, 2015, în baza datelor lui Costa, P.T., Jr., 

McCrae, R.R./Iliescu, D. şi colab., 2008, prin raportare la ţările/culturile din Terracciano şi colab., 2005).  
 

2.2. Anglia: Scurt şi simplu spus, în raport cu media internațională (T=50), profilul psihologic al englezilor 

înseamnă un nevrotism şi agreabilitate de nivel mediu, extraversie şi deschidere mai crescute şi conştiinciozitate 

mai scăzută (vezi pentru detalii Figura 2). 

 
Figura 2. Profilul naţional de personalitate al britanicilor. Reconstruit după Terracciano, A. şi colab. (2005). National 

character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures, Science, 310(5745), 96‑100.  
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2.2. România: Pornind de la modelul lui Terracciano şi colab. (2005) am elaborat (după David, 2015, în baza 

datelor lui Terraciano şi colab., 2005 şi Costa, P.T., Jr., McCrae, R.R./Iliescu, D. şi colab., 2008) profilul 

naţional de personalitate al românilor. Transpus în cote T, acesta arată ca în Figura 3. 

 

Scurt şi simplu spus, în raport cu media internaţională (T=50), profilul psihologic al românilor înseamnă 

nevrotism şi agreabilitate aproximativ în jurul mediei, iar extraversie, deschidere şi conştiinciozitate mai 

crescute (vezi pentru detalii Figura 1). În David (2015) am definit şi un alt profil naţional de personalitate 

pentru români, valabil pentru raportare la cultura americană, prin autoraportare, în care agreabilitatea, 

deschiderea şi conştiinciozitatea erau mai scăzute decât la americani, iar nevrotismul şi extraversia mai crescute. 

Acest lucru ne aminteşte din nou că un atribut psihologic nu poate fi definit esenţialist, ca scăzut sau crescut 

pentru o anumită populaţie, ci acesta devine crescut sau scăzut în funcţie de standardul de referinţă. 

 
Figura 3. Profilul naţional de personalitate al românilor (după David, 2015, în baza datelor lui Costa, P.T., Jr., McCrae, 

R.R./Iliescu, D. şi colab., 2008, prin raportare la ţările/culturile din Terracciano şi colab., 2005).  

 

3. Analizele profilurilor regionale de personalitate 

Recent, profesorul Rentfrow, de la Universitatea din Cambridge, a detaliat profilurile globale pentru 

americani şi britanici prezentate mai sus, prin analize regionale (vezi Figurile 4 şi 5). 

Ne vedem nevoiți să facem o precizare în acest context: compararea unei populații relativ omogene în 

comportament este întotdeauna riscantă. Pe absolut orice variabilă ar avea loc această comparație, dacă 

eșantionul este suficient de mare, ca urmare a puterii statistice ridicate vor fi găsite efecte semnificative statistic. 

Totuși, de obicei, mărimea acestor efecte este neglijabilă/mică (adică fără valoare ecologică). Vom fi tentați să 

tragem apoi concluzii care accentuează diferențele dintre grupurile comparate, uitând să ne raportăm și la 

nivelul mărimii efectului. 

 

3.1. SUA: După Renfrow şi colab. (2013), clusterul 1 (vezi Figura 4.A) se referă la regiunile “prietenoase şi 

convenţionale”, cu un profil psihologic caracterizat prin niveluri relative crescute de extraversie, agreabilitate şi 

conştiinciozitate, niveluri relativ scăzute de neuroticism şi foarte scăzute de deschidere, profil mai puţin 

accentuat de la zonele albastre spre cele negre.  

După Renfrow şi colab. (2013), clusterul 2 (vezi Figura 4.B) se referă la regiuni “relaxate şi creative”, 

cu un profil psihologic caracterizat prin extraversie şi agreabilitate scăzute, neuroticism foarte scăzut, 

deschidere foarte crescută şi conştiinciozitate medie, profil mai puţin accentuat de la zonele verzi spre cele 

negre.  

După Renfrow şi colab. (2013), clusterul 3 (vezi Figura 4.C) se referă la regiuni “temperamentale şi 

dezinhibate”, cu un profil psihologic caracterizat prin extraversie scăzută, agreabilitate şi conştiinciozitate foarte 

scăzute, neuroticism foarte crescut şi deschidere relativ crescută, profil mai puţin accentuat de la zonele 

portocalii spre cele negre. 
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Figura 4. Profilul regional de personalitate al americanilor. Preluat din Renfrow şi colab. (2013). Divided we stand: Three 

psychological regions of the United States and their political, economic, social, and health correlates. Journal of 

Personality and Social Psychology, 105(6), 996–1012. 

 

3.2. Marea Britanie: Nivelul trăsăturii de personalitate creşte de la albastru la roşu, arătând diferenţe 

importante în diverse zone ale Marii Britanii (vezi Figura 5). Spre exemplu, după Rentfrow şi colab. (2015), 

agreabilitatea (încredere/onestitate/altruism/complianţă/modestie/blândeţe) pare să fie mai crescută (ex. 

populaţie prietenoasă) în Scoţia, nordul, sud-vestul şi estul Angliei şi mai scăzută (ex. populaţie mai 

neprietenoasă) în Londra şi în unele zone din estul Angliei.  

 

 
Figura 5. Profilul regional de personalitate al britanicilor. Preluat din Rentfrow şi colab. (2015). Regional personality 

differences in Great Britain. PLoS ONE 10(3): e0122245. doi:10.1371/journal.pone.0122245. A-extraversie; B-

agreabilitate; C-conştiinciozitate; D-nevrotism; E-deschidere. Nivelul trăsăturii de personalitate creşte de la albastru la 

roşu. 
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3.3. România: Pornind de la cercetările profesorului Rentfrow (2013; 2015), cu o metodologie similară, am 

reanalizat datele din Costa, P.T., Jr. şi McCrae, R.R./Iliescu, D. şi colab. (2008) în funcţie de cele 8 regiuni de 

dezvoltare ale României (care aproximează şi evoluţii istorice relativ diferite): 

 Regiunea 1 (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) 

 Regiunea 2 (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) 

 Regiunea 3 (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) 

 Regiunea 4 (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) 

 Regiunea 5 (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) 

 Regiunea 6 (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj) 

 Regiunea 7 (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) 

 Regiunea 8 (Bucureşti/Ilfov) 

 

Eşantioane.  

Eşantionul principal. Eșantionul conține N=1000 de persoane și se bazează pe eșantionul normativ național de 

N=2200 de participanți, descris în Costa, P.T., Jr. şi McCrae, R.R./Iliescu, D. şi colab. (2008). Acesta din urmă 

fusese stabilit în 2008 şi calibrat pe un număr de cote pentru a fi reprezentativ, în conformitate cu recensământul 

populaţiei şi al locuinţelor din 2002. Eșantionul normativ românesc de faţă (N=1000) a fost reechilibrat în 

studiul nostru pentru a fi perfect potrivit cu recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, care este 

astăzi în vigoare. Cotele țintite au fost zona geografica (cele 8 regiuni de dezvoltare ale României), genul 

(masculin/feminin), mediul de proveniență (urban/rural) și vârsta (6 categorii de vârstă, anume 14-19, 20-29, 

30-39, 40-49, 50-59 și peste 60 de ani). Reechilibrarea s-a realizat prin extragerea aleatorie a cazurilor din baza 

de date, astfel încât să se ajungă la un volum-țintă de 1000 de participanți, complet echilibrat. 

 

Eşantionul secundar. Eşantionul conţine N=2200 de persoane (1100 bărbaţi): vârsta medie: 30.30. Eşantionul 

românesc, deşi are o putere statistică ridicată, aproximează relativ bine populaţia ţării (datele de recensământ 

din 2002), fără însă a se suprapune perfect cu aceasta, prin următoarele variabile demografice: regiunea de 

dezvoltare, gen, mediu de provenienţă, educaţie, etnie. Mai precis, regiunea 1 este uşor subreprezentată, iar 

regiunea 8 este suprareprezentată în eşantion (fiecare regiune are minimum 191 de participanţi în eşantion); de 

asemenea, mediul urban, educaţia superioară şi etniile minoritare sunt uşor suprareprezentate în eşantion, în 

timp ce genul este echilibrat în eşantion, iar vârsta este subreprezentată pentru +51 de ani şi suprareprezentată 

pentru 18-20 de ani. 

 

Analiza statistică şi rezultate. Am utilizat două metode de analiză a datelor. 

 Analiza de clusteri. Prima metodă este similară celei utilizate de Reinflow şi colab. (2013), care este 

una bottom-up, în care am efectuat analiză de clusteri (analizând modele între 2 şi 8 clusteri; K-mean clusters/10 

iteraţii). S-a ajuns la convergenţă (cea mai stabilă soluţiei) după 9 iteraţii, identificându-se 2 profiluri 

psihologice ale românilor (vezi Figurile 6 şi 7): 

 Considerând pragul r=0.70 între fiecare trăsătură de personalitate şi fiecare faţetă a sa, la români: 

o Nevrotismul este reprezentat de: depresie şi/sau anxietate şi/sau furie/ostilitate şi/sau vulnerabilitate şi/sau 

timiditate 

o Extraversia este reprezentată de căldură şi spirit gregar 

o Deschiderea este reprezentată de estetică şi sentimente 

o Agreabilitatea este reprezentată de onestitate şi altruism 

o Conştiinciozitatea este reprezentată de datorie, autodisciplină, competenţă, dorinţă de realizare, ordine 

 Profilul 1: Personalitatea Factor X- (denumită metaforic „Zmeul” - scor crescut de nevrotism şi scăzut 

de extraversie, deschidere, agreabilitate și conştiinciozitate) 
o Potenţial CRESCUT pentru depresie şi/sau anxietate şi/sau furie/ostilitate şi/sau vulnerabilitate şi/sau 

timiditate şi SCĂZUT pentru căldură umană, spirit gregar, estetică, sentimente, onestitate, altruism, 

datorie, autodisciplină, competenţă, dorinţă de realizare şi ordine scăzute 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu
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 Profilul 2: Personalitatea Factor X+ (denumită metaforic „Făt-Frumos” – scor scăzut de nevrotism şi 

crescut de extraversie, deschidere, agreabilitate și conştiinciozitate) 
o Potenţial SCĂZUT pentru depresie şi/sau anxietate şi/sau furie/ostilitate şi/sau vulnerabilitate şi/sau 

timiditate şi CRESCUT pentru căldură umană, spirit gregar, estetică, sentimente, onestitate, altruism, 

datorie, autodisciplină, competenţă, dorinţă de realizare şi ordine 

 ADAPTARE 

Aceste profiluri bipolare (opuse) emerg în mod similar, ca soluţie stabilă, şi pe eşantionul de N=2200. 

 

La nivelul ţării, cele două profiluri bipolare sunt distribuite relativ echilibrat; deşi Personalitatea Factor X- 

(54.3%) este uşor mai frecventă (p<0.05) decât Personalitatea Factor X+ (45.75%), mărimea efectului este una 

neglijabilă. Dacă aplicăm corecţia Bonferroni pentru pragul de semnificaţie, orice diferenţă semnificativă 

statistic între profiluri dispare atât la nivel global, cât şi la nivel regional. 

.  

 
Figura 6. Profilul psihologic al românilor rezultat din analiza de clusteri. N-nevrotism; E-extraversie; O-deschidere; A-

agreabilitate; C-conştiinciozitate. 

 

 
Figura 7. Distribuţia regională a profilul psihologic al românilor rezultat din analiza de clusteri. 

 

 

 



8 

 

 Profilul de Personalitate Factor X+ (Făt-Frumos) este mai bine reprezentat (1) în categoriile de vârstă 

30-39 de ani (62.7%) şi 40-49 de ani (58.1%) şi (2) la niveluri educaţionale ridicate: postliceal (61.4%) 

şi studii superioare (58.5%). 

 Profilul de Personalitate Factor X- (Zmeul) este mai bine reprezentat: (1) în categoriile de vârstă 14-19 

ani (77%) şi +60 de ani (83.4%) şi (2) la niveluri educaţionale mai scăzute: gimnaziu (72.2%), 

profesional (58.1%) şi liceal (55.8%). 

 Nu există diferenţe majore între profilurile de personalitate în funcţie de (1) etnie (român vs. maghiar vs. 

german vs. altele); (2) mediul de provenienţă (urban vs. rural) şi (3) în interiorul categoriilor de vârstă 

20-29 de ani (52.9% vs. 47.1%) şi 50-59 de ani (51.2% vs. 48.8%). 
 

Analiză de varianță univariată multifactorială. A doua metodă este similară celei utilizate de 

Reinflow şi colab. (2015), care este una top-down, în care variabila dependentă a fost reprezentată (separat) de 

cele cinci trăsături de personalitate, a căror varianță am încercat să o explicăm prin două modele secvențiale. 

Primul a inclus ca variabile independente/predictor regiunile de dezvoltare ale României, iar al doilea a 

inclus atât regiunile de dezvoltare cât și variabilele demografice (vezi şi Goldberg şi colab., 1998): gen 

(masculin vs. feminin), vârstă (împărțită în 6 categorii: adolescenți între 14 și 19 ani, adulți între 20-29, 30-39, 

40-49 și 50-59 de ani, respectiv vârstnici cu vârsta de 60 de ani sau mai mare), mediul de proveniență (urban vs. 

rural), nivelul educațional (școală gimnazială vs. școală profesională vs. liceu vs. învățământ post-liceal vs. 

învățământ superior vs. nespecificat) și etnia (română vs. maghiară vs. germană vs. alta). Neavând ipoteze 

privind interacțiunile specifice dintre aceste variabile, nu le-am inclus în model. Rezultatele obținute sunt 

următoarele: 

 În primul model, regiunea de dezvoltare explică semnificativ (p<0.05) varianța nevrotismului și a 

agregabilității, însă efectele globale ale regiunii sunt mici pentru ambele trăsături. 

 În al doilea model, efectul regiunii a rămas semnificativ (p<0.05) pentru nevrotism și agreabilitate. În cazul 

nevrotismului, efectul regiunii, estimat pe baza η
2
 a fost unul mic, explicând doar 1.56% din varianța totală 

a trăsăturii de personalitate. Tot pentru nevrotism, efecte semnificative (p<0.05) au mai apărut și pentru gen 

(efect mic, explică doar 4.86% din varianță), pentru vârstă (efect mic, explică doar 2.50% din varianță), 

respectiv pentru etnie (efect mic, explică doar 1.43% din varianță). Pentru agreabilitate, efectul regiunii a 

fost unul mic, explicând doar 1.59% din varianța totală a trăsăturii, în timp ce efecte semnificative (p<0.05) 

au mai apărut și pentru vârstă (efect mediu, explică 13.05% din varianță) și educație (efect mic, explică doar 

1.72% din varianță). 

 Coroborând aceste rezultate, în condițiile controlării variabilelor demografice menționate şi 

caracterului exploratoriu (posthoc) al analizelor regionale, putem afirma că (vezi Figura 8) nu există 

diferențe importante ecologic între regiunile de dezvoltare ale României, prin prisma celor cinci 

trăsături de personalitate (deși unele sunt semnificative statistic - nevrotism/agreabilitate). Aceste 

concluzii se menţin şi dacă analiza se face pe eşantionul N=2200.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Profilul psihologic al românilor rezultat din analiza de analiză de varianță univariată multifactorială. 

Nevrotismul/extraversia/deschiderea/agreabilitate/conştiinciozitatea sunt relativ echilibrat distribuite în regiunile de 

dezvoltare ale ţării, cu mici diferențe între unele regiuni.  
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4. Concluzii, implicaţii şi limite 

 

Concluzii 

În urma acestor cercetări, ca alte ţări/culturi ale lumii, România are în acest moment stabilit profilul 

naţional de personalitate, atât global (Figura 3), cât şi specific (Figurile 6, 7 şi 8). 

 (1) Distribuţia celor cinci trăsăturilor de personalitate la nivelul României este remarcabil de 

omogenă. 

 (2) Există două profiluri bipolare de personalitate la nivelul românilor, rezultate din combinaţia celor 

cinci trăsături de personalitate: (a) Personalitatea Factor X- (denumită metaforic „Zmeul”) (scor 

crescut de nevrotism şi scăzut de extraversie/deschidere/agreabilitate/conştiinciozitate) şi (b) 

Personalitatea Factor X+ (denumită metaforic „Făt-Frumos”) – (scor scăzut de nevrotism şi crescut 

de extraversie/deschidere/agreabilitate/conştiinciozitate). Aceste profiluri bipolare sunt relativ 

echilibrate atât la nivel global, cât şi la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României. Distribuţia 

similară atât la nivel global, cât şi la nivel regional, asigură o structură fractală, şi anume o structură 

care divizată în părţi face ca fiecare parte (ex. regiune a ţării) să fie o copie în miniatură a întregului 

(ex. a ţării).  

 (3) În general, aceste concluzii sunt în concordanţă cu ipotezele formulate de David (2015) privind 

(a) relativa omogenitate regională a mediului psihocultural românesc (probabil şi ca urmare a 

mişcărilor istorice a populaţiei pe teritoriul României) şi (b) tendinţa de polarizare a unor atribute 

psihoculturale. 

 

Implicaţii 

 (1) Personalitatea Factor X+ (Făt-Frumos) reprezintă în general un potenţial psihologic care se poate 

exprima mai mult sau mai puţin pozitiv, în funcţie de constrângerile instituţiilor socio-culturale. Este 

nevoie de instituţii moderne pentru a se exprima în comportamente specifice performante, altfel 

potenţialul pozitiv rămâne neutilizat. În acest moment, Personalitatea Factor X+ este mai bine 

reprezentată în grupul persoanelor cu educaţie ridicată (postliceală/superioară) şi cu vârsta cuprinsă 

între 30-50 de ani. 

 (2) Personalitatea Factor X- (Zmeul) reprezintă în general un potenţial psihologic care se poate 

exprima mai mult sau mai puţin negativ, în funcţie de constrângerile instituţiilor socio-culturale. În 

instituţii moderne, acest profil poate fi asociat chiar cu creativitatea, în timp ce în cadrul unor 

instituţii socio-culturale vetuste şi/sau slabe, acesta poate genera comportamente problematice. În 

acest moment, Personalitatea Factor X- este mai bine reprezentată în grupul persoanelor mai puţin 

educate (nivel gimnaziu/profesional/liceal), foarte tinere (14-19 ani) sau mai în vârstă (+60 de ani). 

  (3) Robins şi colab., 2005 arată că educaţia universitară (college) poate duce la creşterea scorurilor 

de deschidere, agreabilitate şi conştiinciozitate şi la reducerea celui de nevrotism (de la pre la post-

test). O astfel de creştere nu poate schimba însă dramatic profilul de personalitate. Rezultatele 

noastre asupra diferenţelor dintre regiunile de dezvoltare arată un efect mic al educaţiei, şi doar 

asupra agreabilităţii, dar comparaţia nu este de la pre la post-test, ci între grupuri diferite (ceea ce 

permite acţiunea unor factori mascaţi). Educaţia are însă un rol major asupra formării profilului de 

Personalitate Factor X+. Studii viitoare trebuie ghidate spre investigarea acestui aspect, pentru a 

înţelege mai bine rolul educaţiei în contextul existenţei unor potenţiali factori mascaţi. 

 (4) Instituţiile socio-culturale moderne pot activa/utiliza performant ambele profiluri de personalitate 

ale românilor, iar educaţia poate ameliora Personalitatea Factor X-. Aşadar, pentru utilizarea 

eficientă şi optimizarea personalităţii naţionale a românilor avem nevoie de instituţii socio-culturale 

moderne şi de educaţie cât mai avansată, pe scară cât mai largă. Ţinând cont de faptul că legătura 

dintre instituţiile socio-culturale/educaţie şi personalitate este una bidirecţională, o astfel de 

intervenţie poate fi apoi una autosustenabilă: instituţiile socio-culturale moderne/educaţia avansată 
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pot favoriza personalitatea funcţională, care apoi favorizează medii educaţionale complexe şi 

instituţii socio-culturale moderne. 

 

Extensii/presupuneri interdisciplinare 

 (1) Rezultatele obţinute arată că distribuţia personalităţii naţionale a românilor are o structură 

fractală (vezi figura 9) şi bipolar-echilibrată. Parafrazându-l pe Blaga, care vorbea de matricea 

arhetipală românească cu fundament ondulatoriu, credem aşadar că matricea personalităţii naţionale 

a românilor are un fundament fractal şi bipolar-echilibrat, ceea ce deschide noi presupuneri/ipoteze 

care pot genera direcţii de cercetare interdisciplinară: 

o (1.1) Mate şi colab. (2015) arată că sistemele fizice care au subsisteme/structuri opuse 

echilibrate (bipolar-echilibrat), tind să aibă o mai mare stabilitate/inerţie la acţiunea unor 

factori externi. Extinzând ipotetic această idee din fizica computaţională la personalitatea 

naţională a românilor, putem presupune că cele două tipuri opuse de personalitate (Factor X+ 

vs. Factorul X-) ar funcţia ca un „sistem imunitar”, fapt care ar putea explica tradiţionalism 

românesc, exprimat uneori în inerţia la schimbare sub acţiunea unor factori externi (cu efecte 

pozitive şi/sau negative, în funcţie de tipul factorilor externi). 

o (1.2) Structura fractală a unor sisteme asigură păstrarea identităţii/structurii în cazul 

fragmentării/divizării sistemului. Extinzând ipotetic această idee la personalitate naţională a 

românilor, putem presupune că structura fractală a acestei ar putea explica de ce în ciuda 

fragmentării/divizării istorice a românilor, identitatea românească s-a păstrat, favorizată 

probabil şi de caracterul inerţial la schimbare sub acţiunea unor factori externi. 

 

 
 

Figura 9. Exemplu de structură fractală (are aceeaşi structură la niveluri diferite de analiză - divizată în părţi 

face ca fiecare parte să fie o copie în miniatură a întregului).  

 

Limite 

Limitele sunt relativ reduse, încadrându-se în general în limitele oricărui demers ştiinţific (ex. cu referire 

la eroarea de măsurare), deoarece (1) eşantionul N=1000 a fost reprezentativ, iar rezultatele au fost stabile şi la 

N=2200, iar (2) David (2015) a prezis rezultatele pentru unele trăsăturile de personalitate obţinute pe acest 

eşantion în baza analizei mediului psihocultural (unele atribute psihoculturale fiind evaluate în eşantioane 

reprezentative naţional) şi/sau a unor teorii validate ştiinţific. Spre exemplu, eroarea de măsurare este una 

relativ scăzută, în condiţiile în care coeficienţii alpha Cronbach sunt foarte buni: 0.91 pentru nevrotism, 0.85 

pentru extraversie, 0.83 pentru deschidere, 0.85 pentru agreabilitate şi 0.90 pentru conştiinciozitate. Sigur, în 

condiţiile în care studiul a fost unul exploratoriu, rămâne însă să replicăm rezultatele pe eşantioane şi cu teste 

diferite şi de asemenea să stabilim relaţii logico-conceptuale şi empirice cu alţi indicatori relevanţi. 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://greg.hibal.org/fractal/&psig=AFQjCNFYjlGZGlN_KwP6RM5ZgL59tRdcWA&ust=1443638459855574
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