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Rezumat

Impunerea şi controlul actului de învăţare fac uz de emoţiile auto-reflexive de ruşine
şi vinovăţie ale şcolarului mic, acestea generând simptomatologie, comportamente
şi atitudini asociate anxietăţii (frica de evaluare, frauda – ca formă a fricii de eşec,
teama de a vorbi în faţa clasei, teama de a adresa întrebări etc.).
Tulburările de  anxietate tind să înceapă devreme în viaţă şi dau naştere unei cascade
de consecinţe negative pe termen lung. O meta-analiză a vârstei de debut pentru
tulburările de anxietate arată că anxietatea de separare şi fobia specifică au o vârstă
de debut de la 10 la 11 ani şi indică faptul că anii de şcoală primară ar putea fi o fază
de risc semnificativă pentru dezvoltarea tulburărilor de anxietate.
Cercetarea a fost condusă în perioada ianuarie 2018 - mai 2019 în 10 localităţi urbane
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şi rurale, în rândul a 341 de copii din 20 de instituţii de învăţământ din România, dar
şi a părinţilor acestora şi a cadrelor didactice (23 de respondenţi), utilizând ancheta
pe bază de chestionar omnibus, pentru măsurarea nivelului corelaţiilor dintre ruşine,
vinovăţie şi simptomele clinice asociate anxietăţii la şcolari.
Un obiectiv al cercetării a fost verificarea măsurii în care anxietatea este observabilă
în familie şi în sistemul educaţional. Analiza datelor a relevat o corelaţie între ruşine
şi vinovăţie şi comportamentele marcate de  anxietate. Totodată, s-a constatat că nu
există diferenţe de manifestare a simptomelor anxioase între mediul şcolar şi cel
familial şi că – în general – părinţii şi cadrele didactice pot observa caracteristicile
comportamentale şi atitudinale ce semnalează prezenţa anxietăţii.

Cuvinte-cheie: anxietate, mediu educaţional, ruşine, vinovăţie.

Abstract

Imposing and controlling learning actions which use the self-reflective emotions
of shame and guilt of the school students, generate symptoms, behaviors and
attitudes associated with anxiety (fear of evaluation, fraud – generated by fear of
failure, fear of speaking in front of the classroom, fear of asking questions, etc.).
Anxiety disorders tend to start early in life and give rise to long-term negative
consequences. A meta-analysis of the onset age for anxiety disorders shows that
separation anxiety and specific phobia have an onset 10 to 11 years of age and
indicates that elementary school years could be a significant risk phase for the
development of the anxiety disorders.
The research was conducted between January 2018 and May 2019 in 10 urban
and rural communities in Romania. 341 school children aged between 5 and 12
years old, from 20 Romanian educational institutions, participated together with
their parents and teachers (23 respondents), using an omnibus questionnaire
which measures the level of correlations between shame, guilt and clinical
symptoms associated with anxiety in children.
One of the research objectives was to verify the extent to which anxiety is observable
in the school and family environment. The results revealed a correlation between
shame, guilt and anxiety. At the same time, it was found that there were no differences
between school and family environment in terms of anxiety symptoms, and that - in
general - parents and teachers could observe the behavioral and attitudinal
characteristics that signal the presence of anxiety.

Keywords: anxiety, educational environment, guilt, shame.
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1. Studii şi cercetări cu privire la ruşine şi vinovăţie

Ruşinea şi vinovăţia ajută oamenii să evite să facă greşeli? Este întrebarea
cu care începe raportul unui studiu din 2015 cu privire la înclinaţia copiilor
pentru ruşine şi vinovăţie ca predictor în comportamente riscante şi ilegale
la vârsta adultă (Stuewig et al., 2015). Stuewig, Tangney şi Dearing au studiat
ruşinea şi vinovăţia pe parcursul a mai multe decenii şi au arătat că persoanele
care au tendinţa de a simţi ruşine în exces au adesea o stimă de sine scăzută
(ceea ce înseamnă, deopotrivă, că stima de sine crescută poate proteja
persoana de sentimentele de ruşine excesive). Tangney şi Dearing (2002)
sunt printre autorii care au descoperit că predispoziţia la a resimţi ruşine în
exces poate creşte şi riscul pentru alte probleme psihologice.

Cercetări empirice şi teoretice recente au facilitat crearea unor distincţii
conceptuale puternice între ruşine şi vinovăţie. Anterior ultimelor decenii,
ruşinea şi vinovăţia au fost utilizate în mod substanţial nediferenţiat, acum
fiind recunoscute ca emoţii distincte ce promovează tendinţe de acţiune sau
motivaţii diferite. Nerespectarea comportamentului considerat social dezirabil
şi adecvat, precum şi tensiunea acumulată în anticiparea acestor emoţii,
poate predispune o persoană să simtă vinovăţia sau ruşinea (Ferguson et al.,
2000). Deşi conţin caracteristici de bază similare, autorii sunt de obicei de
acord că ruşinea şi vinovăţia sunt emoţii diferite, descriu propriile relaţii,
antecedente şi consecinţe în sănătatea mintală (Tangney et al., 2007).

O perspectivă clară asupra acestor distincţii a permis dezvoltarea unei
literaturi de specialitate care vizează evaluarea asocierilor diferenţiale dintre
ruşine şi vinovăţie, cu simptome anxioase şi depresive. Într-un studiu din
2009, au fost analizate în mod special efectele predispoziţiei la ruşine asupra
simptomelor depresive la preadolescenţi şi adolescenţi. Proiectul a cuprins
aproximativ 140 de voluntari cu vârste cuprinse între 11şi 16 ani şi a descoperit
că adolescenţii care au prezentat o mai mare predispoziţie de a resimţi ruşine
aveau, de asemenea, mai multe şanse să aibă simptome de depresie (De
Rubeis & Hollenstein, 2009). Este evidenţiată, de asemenea, o legătură între
predispoziţia de a resimţi ruşine şi anxietate, tulburarea de anxietate socială
şi tulburarea de anxietate generalizată (Fergus et al., 2010). Ruşinea excesivă
este asociată cu probleme de anxietate socială, ruminaţie, depresie (Ferguson
et al., 1999).
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Pentru a  experimenta ruşinea şi vinovăţia este necesar un nivel de conştiinţă
de sine şi deci de reflectare asupra sinelui, înţelegerea de norme şi valori,
precum şi responsabilitatea de a le respecta (Kim et al., 2011; Tracy, Robins
& Tangney, 2007). Aşadar, ruşinea şi vinovăţia sunt aşezate în categoria
„emoţiilor auto-reflexive” (Tangney, 1990). Faţă de emoţiile de bază sau
primare, cum ar fi furia, mânia, bucuria şi fericirea, emoţiile auto-reflexive
implică mai multă complexitate cognitivă şi, prin urmare, sunt experimentate
mai târziu în dezvoltare (Kim et al., 2011). Emoţiile auto-reflexive presupun
dezvoltarea conştiinţei de sine, a reprezentării de sine şi înţelegerea
standardelor utilizate în comparaţia socială cu alţi oameni, apărând mult mai
târziu decât emoţiile primare sau de bază (de exemplu, frică – opt-zece luni;
furie – patru-şase luni; bucurie – trei luni) (Stănculescu, 2011).

Unele emoţii auto-reflexive încep a se dezvolta în cel de-al doilea an de
viaţă,  dar majoritatea, inclusiv vinovăţia, apar în cursul celui de-al treilea an
(Stănculescu, 2011).

Sentimentele de vinovăţie semnalează un comportament inacceptabil sau
indezirabil social şi motivează acţiuni reparatorii pentru a uşura tensiunea
creată (Lewis, 1971; Tangney et al., 2007). Vinovăţia este recunoscută pentru
a consolida legăturile sociale şi ataşamentul, trezind dorinţa pentru apropierea
de ceilalţi (Baumeister et al., 1994; Ferguson et al., 1991).

Această emoţie apare ontogenetic după vârsta de doi ani, când copilul este
capabil să înţeleagă că se află într-o stare de dependenţă de ceilalţi (părinţi),
de sprijinul şi iubirea lor. Atunci când intensitatea vinovăţiei este
disproporţionată, este posibil să se transforme într-o experienţă copleşitoare.
Capacitatea de a simţi culpabilitatea, la un nivel adecvat gravităţii situaţiei
care provoacă emoţiile de vinovăţie, reflectă începutul maturităţii afective şi
capacitatea de a realiza relaţii interpersonale sănătoase (Stănculescu, 2011).
Alte studii arată că vinovăţia a fost asociată cu mijloace constructive de
combatere a furiei (Tangney & Dearing, 2002; Tangney, Wagner, Hill-Barlow,
Marschall & Gramzow, 1996), cu comportamentul prosocial (Menesini &
Camodeca, 2008; Olthof, 2012) şi niveluri scăzute de agresiune (Roos et al.,
2011; Roos et al., 2014; Tangney et al., 1992; Tangney et al., 1996). O lipsă
cronică de vinovăţie este un semn distinctiv al unei tinereţi extrem de agresive
(Frick & White, 2008).
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Aşadar, experienţa vinovăţiei este adesea însoţită de un sentiment de tensiune,
de remuşcare şi de regret pentru acţiunile care au încălcat normele şi, în loc
să provoace răspunsurile defensive şi de represalii care sunt caracteristicile
ruşinii, acest sentiment de tensiune şi regret tinde să motiveze acţiunea
reparatorie, ca de exemplu, mărturisirea, scuzarea, reparaţia (De Hooge et
al., 2007; Ketelaar & Au, 2003, Lewis, 1971; Sheikh & Janoff-Bulman,
2010;  Tangney, Miller, Flicker & Barlow, 1996; Tangney et al., 1996).

Unii autori consideră că este posibil ca sentimentele de vinovăţie să fie mai
predispuse la schimbări constructive ale comportamentului viitor, deoarece ceea
ce este în discuţie nu este un sine defectuos, ci un comportament defectuos.

Privitor la sentimentele de ruşine, cei mai mulţi autori sunt de acord că sunt
generate de evaluarea negativă a sinelui. Aceasta implică confruntarea cu
ceea ce ei numesc „identitate nedorită” (Olthof et al., 2000) şi teama pentru
evaluările sinelui nedorit de către ceilalţi. Sentimentele de ruşine implică o
concentrare dureroasă asupra sinelui, iar experienţa ruşinii este adesea însoţită
de un sentiment de lipsă de valoare, neputinţă, micşorare şi expunere (Tangney
et al., 1992).

Deoarece ruşinea este greu tolerabilă, oamenii aflaţi în mijlocul unei experienţe
ruşinoase recurg adesea la oricare dintre o serie de modalităţi defensive,
precum căutarea de a ascunde faptele sau pe sine, sau încercarea de a
scăpa de sentimentul ruşinos negând responsabilitatea (Lewis, 1971; Lindsay-
Hartz et al., 1995; Tangney et al., 1996). Un alt comportament frecvent în
situaţia ruşinii copleşitoare este cel de externalizare a vinovăţiei şi de a implica
pe ceilalţi ca fiind responsabili de acţiunea care de fapt le aparţine (Stuewig
et al., 1996; Stuewig et al., 2010). Asocierea cu comportamentele agresive
este şi ea bine documentată, indicând că ruşinea excesivă conduce la
comportamente de furie, acţiuni iraţionale în care îi implică pe alţii şi care
pot ajunge uneori la acţiuni excesiv de agresive şi distructive (Tangney et
al., 1996).

Unii autori sugerează (Stuewig et al., 2010) că ruşinea ar trebui să fie pozitiv
legată de agresiune, în timp ce vinovăţia poate servi drept factor de protecţie,
cu toate că aici autorii consideră că sunt necesare studii mai aprofundate
pentru clarificări.
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Cercetările au mai arătat că tendinţa de a experimenta ruşinea este asociată
cu o varietate de probleme psihologice: anxietate, depresie, comportamente
obsesiv-compulsive, psihotism, precum şi tulburare de stres posttraumatică
(Ferguson et al., 2000; Orth et al., 2006; Tangney et al., 1992).

Un studiu obţinut din meta-analiza a 108 cercetări care au angajat 22.411
participanţi (Kim et al., 2011) s-a concentrat pe a rezuma cantitativ amploarea
asocierilor ruşinii şi vinovăţiei cu simptomele depresive. Astfel, au fost
înregistrate asocieri semnificativ mai slabe ale vinovăţiei decât ale ruşinii, cu
simptomele depresive. Pe de altă parte, asocierea vinovăţiei cu simptomele
de depresie a fost nediferenţiată statistic de asocierea a două variante
inadaptative ale vinovăţiei: vinovăţia contextual-inadaptativă, implicând
responsabilitatea exagerată pentru evenimente incontrolabile, şi vinovăţia
generalizată, care inundă, implicând vinovăţia separată de contextele concrete.

În general însă, se pare că ruşinea este adesea emoţia mai distructivă. Putem
afirma, aşadar, că părinţii şi profesorii, precum şi toţi cei implicaţi în creşterea
şi educaţia copiilor, ce doresc să încurajeze un comportament de răspuns
constructiv al copiilor, ar fi bine să evite utilizarea metodelor de interacţiune
(în cadrul procesului didactic şi al parentajului) care conduc la ruşine şi
vinovăţie, alegând în schimb să îi ajute pe copii să înţeleagă efectele acţiunilor
lor asupra celorlalţi şi să producă acţiuni reparatorii şi auto-corective.

Donald L. Nathanson (D.L. Nathanson, interviu, 8 Septembrie 2003), un
autor consacrat al domeniului de studiu privind ruşinea şi vinovăţia, creator
al modelului teoretic denumit „Busola ruşinii”, în interviul privind rolul afectelor
în învăţare, respectiv modul cum ruşinea exacerbează dificultăţile de citire,
face o observaţie pertinentă: când ne gândim la educaţie - spune el - şi la
procesul de educaţie, deseori acţionăm ca şi cum educaţia este doar despre
felul în care un copil primeşte informaţii şi le prelucrează.

Spre surprinderea majorităţii oamenilor, educaţia se referă şi la emoţie, spune
autorul. Momentul ruşinii îi face pe copii să nu poată gândi clar. Nathanson
numeşte acest moment „şoc cognitiv” şi îl poziţionează într-un tablou de
mecanisme fiziologice. Şocul cognitiv produce reflectarea asupra şi a altor
experienţe pe care copilul le-a avut legat de această ruşine. Experienţe de
ineficienţă, inadecvare, nepregătire inundă şi, dintr-odată, mentalul nu mai
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este focalizat asupra materialului tipărit pe pagină sau asupra sarcinii, ci este
confruntat cu o mulţime de experienţe similare legate de ruşine şi care au
de-a face cu acel sine indezirabil, cel mai rău sine posibil.

Într-o situaţie de învăţare în clasă, acel moment de ruşine poate deveni
copleşitor pentru copilul care se poate simţi expus. Situaţia diferă atunci
când învăţarea are loc „unul-la-unul” acasă, alături de persoane care oferă
siguranţă şi susţinere, momentul de ruşine nefiind atât de toxic. Dar când
este la şcoală şi învăţarea are loc în clasă, pentru copil există riscul constant
de ruşine, greşelile sale sunt subiectul discuţiei între colegi, al corecţiei aspre
sau inferiorizante, rezultatul cu valoare scăzută deseori fiind identificat cu
persoana copilului. Pentru copilul care este în proces de învăţare a citirii, o
performanţă slabă poate duce la teama de a nu fi asimilat şi redus la ea.

Cu cât un copil are mai multe probleme de citire într-o situaţie de clasă,
continuă Nathanson, cu atât este mai probabil ca acesta să experimenteze
ruşine şi să afecteze interesul normal pentru activitatea de lectură. Retragerea
ca răspuns la ruşine este una din cele mai frecvente atitudini. Mai mult,
ruşinea experimentată frecvent adânceşte incapacitatea: cu cât mai des
copilul experimentează întreruperea de la exersarea lecturii, pe care o
realizează ocupându-se cu sentimentele de ruşine, cu atât mai puţin sau mai
lent va evolua în învăţare. Nathanson arată că răspunsul normal la ruşine
este accentuarea ambiguităţii şi a confuziei.

Experienţele legate de ruşine oferă copilului răspunsuri despre cine este el şi
are consecinţe uriaşe asupra modului în care se vede în raport cu ceilalţi; ca
urmare, spune Nathanson, îl obligă la a se apăra de acest sentiment negativ
într-o serie de moduri pe care le numeşte „Busola ruşinii” (Compass of
Shame). Cei patru poli ai Busolei ruşinii sunt: retragerea, atac asupra
sinelui, evitarea şi atac asupra celuilalt. Destul de curând, copilul învaţă
toţi cei patru poli. Rolul lecturii în acest context este destul de important,
consideră autorul Busolei, pentru că este experienţa majoră pe care o au
copiii când intră în procesul de educaţie şi, dacă se confruntă cu eşecul şi nu
pot citi, atunci ei sunt expuşi unei cantităţi inutile de experienţă legată de
ruşine, pe care trebuie să o depăşească, atunci când ei sunt cel mai puţin
pricepuţi la a gestiona sentimentul complex care este ruşinea.
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Societatea oferă multe modalităţi de a repara situaţiile care provoacă vinovăţie,
inclusiv scuze, plata unor penalităţi financiare şi executarea unor pedepse; în
acelaşi sens, ritualurile religioase, cum ar fi confesiunea, spovedania, pot ajuta,
de asemenea, să ne confruntăm cu vinovăţia, de aceea copingul legat de vinovăţie
este adesea mai facil decât depăşirea ruşinii. Ruşinea are o persistenţă mult mai
dăunătoare pentru că pare că este mult mai uşoară acceptarea unor
comportamente dăunătoare sau indezirabile decât acceptarea de sine.

2. Studiu asupra emoţiilor auto-reflexive de ruşine şi
vinovăţie ale şcolarului mic în mediul şcolar şi familial:
relaţia cu dezvoltarea simptomatologiei, comportamentelor
şi atitudinilor asociate anxietăţii

2.1. Obiective

Acest studiu a urmărit verificarea existenţei unei corelaţii între nivelul ruşinii şi
vinovăţiei şi comportamentele / atitudinile marcate de anxietate la copiii şcolari,
verificarea măsurii în care anxietatea este observabilă în familie şi în mediul
educaţional, iar pe de altă parte, verificarea existenţei unor diferenţe de
manifestare a simptomelor anxioase la copil în mediul şcolar faţă de cel familial.

2.2. Caracteristicile lotului de respondenţi

Având în vedere că cercetarea a implicat copii, părinţi şi cadre didactice, a
fost urmărită respectarea confidenţialităţii, prin reducerea datelor de
identificare consemnate (de exemplu, pentru copii s-au solicitat doar iniţialele
numelui şi vârsta), şi prin solicitarea făcută respondenţilor părinţi, de a sigila
în plic chestionarele autoadministrate.

Lotul de cercetare este compus din 341 copii, precum şi părinţii acestora
(341) şi 23 de cadre didactice (învăţători şi diriginţi). Respondenţii sunt copii
şcolari cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani, înrolaţi în clasele 1-5, provenind
din mediul urban şi rural. Cercetarea a fost condusă în şcoli din judeţele
Prahova, Argeş, Teleorman, Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu şi Bucureşti, lotul de
respondenţi copii fiind compus din 162 de fete (reprezentând un procent de
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47,5%  din totalul participanţilor) şi 179 de băieţi (reprezentând un procent
de 52,5%), cu o medie de vârstă de 9,35 ani (std. dev: 1,643).

2.3. Metoda de cercetare

Studiul a utilizat o metodă cantitativă, respectiv ancheta pe bază de chestionar
administrat (copiilor şcolari) şi autoadministrat (pentru cadrele didactice şi
părinţi), astfel:
- un chestionar de tip omnibus  administrat de către operatorii de interviu

copiilor, conţinând: date factuale (genul, vârsta, clasa), chestionarul Brief
Shame Guilt Questionnaire for Children (BSGQ-C – tradus şi adaptat
după Novin şi Rieffe, 2015, cu acordul autorilor), chestionarul Revised
Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS-25 for Children –
tradus şi adaptat după Chorpita, Ebesutani şi Spence, 2015, cu acordul
autorilor). Chestionarul BSGQ-C este compus din 6 itemi pentru
dimensiunea „Ruşine” şi 6 itemi pentru dimensiunea „Vinovăţie”, în timp
ce chestionarul RCADS-25 for Children este compus din 25 de itemi
care măsoară nivelul anxietăţii şi al depresiei la copii;

- chestionarul Revised Children’s Anxiety and Depression Scale for
Caregiver autoadministrat de către părinţi şi cadrele didactice (RCADS-
25 for Caregiver – tradus şi adaptat după Chorpita, Ebesutani şi Spence,
2015, cu acordul autorilor). Chestionarul RCADS-25 for Caregiver este
compus din 25 de itemi care măsoară nivelul anxietăţii şi al depresiei la
copii, evaluarea făcându-se prin intermediul părinţilor şi/sau cadrelor
didactice.

Atât instrumentul BSGQ-C, cât şi RCADS-25 for Children şi RCADS-25
for Caregiver, au înregistrat o bună consistenţă internă după traducerea şi
adaptarea în limba română (BSGQ-C: á=.779; RCADS-25-Children á= .864,
RCADS-25-Caregiver: á=.866).

2.4. Rezultate

Analiza datelor arată că ruşinea nu corelează cu vârsta, ceea ce înseamnă
că nivelul ruşinii nu creşte, ci tinde să rămână constant în funcţie de vârstă.
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Elementele de maturizare nu produc diferenţe, competenţele crescute
provenite din evoluţia în vârstă nu arată şi creşterea competenţelor de
gestionare a răspunsurilor bazate pe ruşine, în contextul situaţiilor de viaţă.
Studiul arată că, până la vârsta de 12 ani, copilul şcolar nu are în mod
independent, fără îndrumare specifică, capacitatea de a diminua răspunsurile
bazate pe ruşine, atunci când ele sunt disfuncţionale.

Pe de altă parte, vinovăţia corelează slab pozitiv, cu diferenţe semnificative, cu
vârsta (r=.144, p=.008), copiii mai mari resimţind mai des sentimente de vinovăţie.

Studiul a urmărit să verifice măsura în care anxietatea este observabilă în
familie şi în sistemul educaţional. Scorurile înregistrate de copii pentru
RCADS-25 (simptomele de depresie şi de anxietate) au corelat mediu
semnificativ cu răspunsurile părinţilor (r=.430, p=.000) şi slab pozitiv, cu
diferenţe semnificative, cu cele ale cadrelor didactice (r=.245, p=.000). Totuşi,
pentru 159 de copii din cei 341, rata mare a non-răspunsurilor din partea
cadrelor didactice, anularea unor chestionare pentru răspunsuri inconsistente,
precum şi corelaţiile de mai sus, arată o reticenţă fie în exprimarea
răspunsurilor, fie în aprecierea situaţiilor.

Studiul a urmărit, de asemenea, măsura în care ruşinea şi vinovăţia corelează
cu simptomele anxioase. Datele au arătat că ruşinea şi vinovăţia la copiii
şcolari cu vârsta până în 12 ani corelează slab pozitiv, cu diferenţe
semnificative (ruşine: r=.123, p=.023 şi vinovăţie: r=.256, p=.008), cu
simptomele anxioase şi depresive (RCADS-25).

Totodată, s-a constatat că nu există diferenţe de manifestare a simptomelor
anxioase între mediul şcolar şi cel familial şi că – în general – părinţii şi
cadrele didactice pot observa caracteristicile comportamentale şi atitudinale
ce semnalează prezenţa anxietăţii. Scorurile RCADS-25 pentru părinţi şi
pentru cadre didactice au corelat slab pozitiv, cu diferenţe semnificative
(r=.254, p=.000).

3. Concluzii, discuţii şi recomandări

O limită întâlnită în evaluările părinte – copil, care trebuie luată în discuţie şi
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în cercetarea de faţă, este dată de starea de moment a părintelui, atunci
când acesta relatează anumite comportamente şi simptome (Friedberg et
al., 2013). Cu alte cuvinte, corelaţia slab pozitivă dintre răspunsurile date de
copil şi cele date de părinte poate fi generată şi de dispoziţia acestuia din
urmă. Diferenţele de evaluare copii – părinţi – profesori sunt date de motivaţiile
şi obiectivele diferite: părinţii pot privi evaluarea ca pe un proces de
identificare a problemelor, copiii pot avea ca scop minimizarea problemelor
etc. Totodată, autorii au mai arătat că, în timp ce părinţii privesc copilul ca
fiind sursa problemei respective, copilul priveşte problema ca ţinând de un
alt context; alte studii au arătat că părinţii tind să evalueze mai corect
comportamentele şi problemele de externalizare, în timp ce copiii pot relata
cu acurateţe propriile trăiri emoţionale (Friedberg et al., 2013).

Cu toate acestea, se recomandă în evaluarea clinică a copiilor cu privire la
manifestările anxioase şi utilizarea relatărilor părinţilor. Prin identificarea
punctelor de convergenţă şi divergenţă, autorii (Friedberg et al., 2013) au
arătat cum apar factori noi de luat în calcul pentru o intervenţie, cum ar fi:
măsura în care părinţii tind să minimalizeze sau să amplifice simptomatologia
copilului, precum şi măsura în care copilul poate să-şi observe propriile
comportamente şi trăiri. În plus, atunci când atât părintele, cât şi copilul au
scoruri asemănătoare pentru un anumit item, aceasta constituie o dovadă
clară că acea problemă este relevantă pentru studiu.

Comparativ cu studiile menţionate, lucrarea de faţă include şi cadrele
didactice. Deşi prezintă limitări precum cele arătate mai sus, datele studiului
sunt consistente în legătură cu posibilitatea părinţilor şi a cadrelor didactice
de a observa tabloul manifestărilor anxioase la copil. Cu toate acestea,
răspunsurile cadrelor didactice au corelat mai slab cu răspunsurile copiilor
decât cele ale părinţilor. Rata mare a non-răspunsurilor din partea cadrelor
didactice, anularea unor chestionare pentru răspunsuri  inconsistente, precum
şi corelaţiile din analiză, sprijină concluziile noastre conform cărora este
necesară susţinerea cadrelor didactice prin oferte de educaţie psihologică
aplicată.

De asemenea, datele arată că nu există diferenţe de manifestare a
simptomelor anxioase între mediul şcolar şi cel familial, copiii fiind înclinaţi
să manifeste aceleaşi comportamente la şcoală ca şi acasă. Ca urmare, în
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ambele medii ei pot fi identificaţi timpuriu în legătură cu predispoziţiile către
anxietate şi pot fi dezvoltate metode de prevenţie. De asemenea, o bună
comunicare şi un parteneriat autentic între şcoală şi familie ar putea confirma
observaţiile ambelor părţi sau aduce date noi.

Atât părinţii cât şi cadrele didactice au nevoie să cunoască importanţa
emoţiilor autoreflexive în procesele de învăţare, să fie antrenaţi în metode
de diminuare a comportamentelor de apărare negative ca răspuns la ruşine
şi vinovăţie, cum ar fi retragerea, abandonul sarcinilor, izolarea, răspunsurile
agresive sau ostile.

Studiul a obţinut date care susţin perspectiva conform căreia ruşinea şi
vinovăţia la copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani pot fi asociate cu
simptomele anxioase şi depresive, ca urmare discuţiile care se deschid aici
pot fi conduse în mai multe direcţii.

Utilizarea în exces de către adulţii responsabili de educaţie a metodelor de
interacţiune care predispun copilul la răspunsuri de ruşine şi vinovăţie pare
să facă parte dintr-o convingere tradiţională că ruşinea şi vinovăţia sunt mai
degrabă benefice dezvoltării. Studiul de faţă sprijină perspectiva în care
modalităţile de interacţiune cu copilul în educaţie sunt bazate pe identificarea
practicilor şcolare, a acţiunilor profesorilor şi a interacţiunilor dintre elevi
care generează ruşinea, considerând că acesta este primul pas în a face din
şcoală un loc mai bun pentru învăţare şi dezvoltare. Următorul pas este
căutarea şi promovarea strategiilor pedagogice alternative, care reduc sau
elimină răspunsurile marcate de ruşine la copii (Monroe, 2009).

Facilitatori ai răspunsurilor marcate de ruşine identificaţi în şcoală includ
competiţia academică, cultivată în detrimentul cooperării, gruparea pe abilităţi
şi performanţă, tehnici necorespunzătoare de managementul clasei,
ridiculizarea şi intimidarea practicată între colegi, dezinteresul, insensibilitatea
sau ostilitatea cadrelor didactice. La acestea se adaugă atitudinea cadrelor
didactice, dar şi a colectivului de elevi, faţă de eşecul academic. Se impune
aici, mai întâi, cultivarea la copii a unei cu totul alte perspective faţă de „a
greşi” ca parte componentă a învăţării.
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În această perspectivă nu dorim să diminuăm răspunderea; copiilor ar trebui
să li se solicite asumarea responsabilităţii pentru acţiunile lor; totuşi, aşa cum
afirma Tangney şi Dearing (2002, p. 184), „se pune accent pe comportament
şi nu pe persoană”. Mai concret, se recomandă evitarea tehnicilor de
disciplinare şi de interacţiune care se bazează pe ridiculizarea copilului,
criticarea cu sensul diminuării şi inducerii ruşinii în condiţii publice pentru a
controla comportamentul elevilor. Răspunderea pentru consecinţele faptelor
este, de asemenea, un obiectiv al educaţiei bazate pe dezvoltare, iar ruşinea
şi vinovăţia în exces stimulează mai degrabă comportamente contrare.
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