METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI SCRIEREA
ACADEMICĂ ÎN ŞTIINŢELE JURIDICE ŞI
ADMINISTRATIVE

Mainstream-ul şi caracterul ştiinţific al
unei cercetări

Abaterea de la mainstream, în cazul în care
cercetătorul o consideră necesară pentru a revoluţiona
complet aria de cercetare, trebuie la rândul său să fie
guvernată de legi sau norme de cercetare acceptate sau
acceptabile în comunitatea academică respectivă. Tocmai
acest nucleu epistemologic face o cercetare să fie declarată
ca ştiinţifică. În realitate, meinstream-ul ştiinţific este mult
mai mult decât curentul de gândire majoritar în respectiva
ramură a ştiinţei. Conceptul este ca atare un construct
cultural, mai mult decât un curent ştiinţific. Prezentăm o
serie de accepţiuni ale conceptului:
Element de cunoaştere accesibil publicului (în cazul
mainstream-ului ştiinţific accesibil publicului avizat,
membrilor comunităţii ştiinţifice).
Elemente de cunoaştere corelate mediului instituţional
(Sandu, 2009a).
În sens cultural, termenul mainstream poate fi înţeles
ca un current de opinie, în sensul de cultură majoritară, în
opoziţie cu ceea ce numim contraculturi sau culturi

minoritare. Apartenenţa la curentul de opinie majoritar
generează conformism social, fiind astfel un instrument al
controlului social. În cadrul ştiinţific, teoriile existente, care
au un număr ridicat de adepţi, vor avea tendinţa de a fi
instituite ca un mainstream şi apoi, utilizând instrumentul
,,controlului colegial” sau al evaluării colegiale, de a dicta
asupra rezultatelor, nu doar asupra metodei. Metodologia
însăşi face parte din corpusul teoretic al unei paradigme, ca
atare controlul metodologic instituie un control al temelor
cercetării şi, implicit, asupra rezultatelor, raţionalizând ce
este şi ce nu este ştiinţific. Adevărul ştiinţific capătă
caracterul unui construct social. Fiind o mediere a
interpretărilor, adevărul ştiinţific trebuie supus unui control
etic. Care este însă atitudinea etică recomandabilă, într-un
univers ştiinţific care se constituie tot mai mult din
,,semnificaţii” decât din ,,cunoaştere sistematică”? Aceeaşi
dilemă etică coexistă în toate domeniile în care alteritatea nu
mai funcţionează ca limită. Elementele de etică afirmativă,
punând accentul pe valoarea ,,intersubiectivităţii” (Sandu,
2009a). Creativitatea colaborativă accentuează atât caracterul
social al produsului procesului creator, cât şi pe cel al
procesului în sine. Creativitatea colaborativă şi evaluarea
colegială sunt, ambele, elemente cu valenţă etică.
Colaborarea şi colegialitatea presupun o etică afirmativă, o
presupoziţie de tipul ,,celălalt îmi este nu doar egal, ci şi o
resursă fără de care demersul meu ar deveni imposibil şi
inutil”.

În elaborarea unui articol ştiinţific ce urmează a fi
propus spre publicare, ar trebui respectate o serie de principii
menite să asigure articolului audienţa necesară şi o cât mai bună
receptare a conţinutului informaţional. Publicarea ştiinţifică are
ca scop diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare realizată
de autori. Publicarea în jurnale de specialitate are în vedere
audienţa pe care aceste jurnale o oferă cercetărilor realizate.
PARTEA I – PROIECTUL DE CERCETARE
Proiectul de cercetare. Perspective etice

Caracterul etic al scopului cercetării (Vicol & Astărăstoaie, 2009)
trebuie să rezulte încă din propunerea de cercetare, până la
momentul final al prezentării rezultatelor. Cercetarea socială ar
trebui să genereze o practică fie la nivelul politicilor şi instituţiilor,
fie la nivelul indivizilor, aşa cum cercetările din domeniul
ştiinţelor vieţii sau ale naturii ar trebui să fie capabile să fie
utilizate în elaborarea unei tehnologii. În general, ştiinţa modernă
este considerată a fi liberă de valoarea axiologică, adică
cunoaşterea este scopul principal al cercetării şi nu în mod necesar
utilitatea practică a rezultatelor. Cu toate acestea, în momentul în
care cercetarea implică subiecţi umani, ea nu mai poate fi liberă de
orice valoare practică, întruncât oamenii, dar nici animalele de
laborator, nu pot fi supuşi unor experienţe care să le prelicliteze
viaţa sau calitatea vieţii subiecţilor, fără ca valoarea practică
exprimată să nu fie considerată superioară riscurilor ce pot fi
determinate. Caracterul etic are în vedere justificarea posibilelor
practici ce vor rezulta din perspectiva binelui individual sau
public. Cercetarea în sine poate avea un scop non-etic mergând de
la manipularea intenţiei de vot, spre exemplu prin intermediul

sondajelor, până la instituirea unei alte ordini sociale, bazată - de
exemplu - pe dreptatea distributivă în locul celei retributive.
Scopul cercetării sociale nu poate să se limiteze la simpla
cunoaştere a unui fenomen social, întrucât cunoaşterea exercitată
asupra acestui fenomen îl modifică în chiar procesul cunoaşterii.
Traseul pe care cercetarea îl va urma, dar şi linia pe care
fenomenul social se va dezvolta după finalizarea cercetării – mai
ales în situaţiile de tip cercetare – intervenţie – constituie o
potenţialitate a construcţiei etice a cercetării, ce trebuie luată în
calcul în momentul proiectării cercetării (Cojocaru, Sandu, 2011).
Valoarea cercetării reprezintă o dimensiune etică (Vicol &
Astărăstoaie, 2009) ce se analizează atât de propunătorul
cercetării, cât şi de comisia de etică chemată să evalueze
acceptabilitatea etică a acesteia din perspectiva semnificaţiei
sociale a rezultatelor şi a potenţialităţii de progres social în urma
finalizării cercetării. În ceea ce priveşte designul cercetării, acesta
trebuie să fie plauzibil, onestitatea fiind o valoare etică importantă
în cercetarea socială. Validitatea ridică şi ea o problemă de etică
corelată cu potenţialul manipulator al cercetării sociale. Respectul
autonomiei indivizilor participanţi la cercetare ca valoare unanim
acceptată este corelat cu utilizarea consimţământului informat
(Ioan & Stângă, 2009).
Principiile generale de etică a cercetării sunt:
- principiul beneficienţei şi anume: în urma cercetărilor trebuie să
rezulte beneficii reale atât pentru participanţii la cercetare – pe cât
posibil –, cât şi pentru societate, reflectând obligaţia etică de a
maximiza beneficiile şi a minimiza riscurile (Vicol &
Astărăstoaie, 2009);
- principiul non-vătămării: reprezintă obligaţia de a nu face rău
prin practica cercetării nici subiecţilor implicaţi, dar nici altor

categorii ce ar putea fi vătămate prin posibile implementări ale
rezultatelor cercetării (Vicol & Astărăstoaie, 2009);
- principiul justiţiei distributive, sub forma distribuirii echitabile a
riscurilor şi beneficiilor cercetării (Ioan &Stângă, 2009);
- principiul confidenţialităţii subiecţilor şi protecţiei datelor: are în
vedere nedivulgarea informaţiilor cu privire la participanţii la
cercetare şi caracterul anonim al informaţiei în prelucrarea datelor
(Ioan & Stângă, 2009).

Elementele proiectului de cercetare şi
implicaţiile etice ale cercetării

Proiectul de cercetare se elaborează pornind de la o idee centrală,
care constituie scopul proiectului şi care se poate transpune într-o
întrebare de cercetare, a cărui răspuns nu este cunoscut. Scopul
trebuie să fie legitim, cunoaşterea să ducă la o valoare socială
concretă şi să poată fi efectuată cu riscuri minime pentru
potenţialii participanţi. Există cercetări a căror scop nu presupune
o cunoaştere valoroasă sau cel puţin utilă din punct de vedere
social, situaţie în care, din punct de vedere etic, se ridică problema
utilizării echitabile a resurselor – mai ales în cazul în care
cercetarea este finanţată public – faţă de alte proiecte, al căror
scop implică o utilitate socială mai mare. Acest principiu, însă, nu
ar trebui să fie universal, cercetări a căror utilitate nu este evidentă
de la început, de exemplu, cum sunt cele din domeniul filosofiei, a
umanioarelor în general, aducând avantaje considerabile
umanităţii, de exemplu prin dezvoltarea laturii axiologice, etice a

cunoaşterii. Pornind de la principiul expus mai sus, al utilităţii
imediate a ştiintei, Administratia Trump a redus bugetul de
cercetare pentru domeniul umanist (Mervis, 2017; „Trump's
Budget Plan”, 2017), producând în opinia noastră un dezechilibru
al cunoaşterii între latura umanistă-axiologică şi cea pragmaticătehnologică. Odată cu formularea scopului cercetării, ar trebui de
obicei să existe o presupoziţie asupra a ceea ce ar putea fi
răspunsul la întrebarea de cercetare. Presupoziţia fundamentează
teza cercetării şi, în cazul în care aceasta poate fi formulată sub
forma unor relaţii intre variabile, ipoteza de cercetare.

Cercetarea poate fi una foarte restrânsă, orientată asupra unui
obiect, sau extinsă, implicând corelaţii între diverse subiecte de
cercetare. Subiectul de cercetare trebuie să fie clar şi evident. Deşi
claritatea şi evidenţa subiectului de cercetare exprimă o cerinţă
epistemologică, îi putem atribui o valoare etică, claritatea
subiectului şi a modului în care acesta este exprimat putând duce
la o receptare corectă din partea publicului interesat, aducând
astfel o valoare adăugată domeniului de cercetare, dar şi la
economisirea resurselor ce vor fi necesare în elaborarea cercetării.
Nevoia de claritate este corelată cu cea de subliniere a conţinutului
empiric al scopului de cercetare, venind să ghideze atât
demersurile cercetătorului, cât şi ale evaluatorilor proiectului de
cercetare şi, respectiv, ale beneficiarului final al cercetării.

Noutate şi întemeiere

Pentru ca un proiect de cercetare să fie acceptat din punct de
vedere ştiinţific, cercetarea propusă trebuie să aibă un anumit grad
de noutate şi, în acelaşi timp, să fie întemeiată pe cunoaşterea
ştiinţifică anterioară din domeniu. Din punct de vedere etic,
trebuie să remarcăm inflaţia de cercetări şi articole care sunt
propuse în diverse jurnale, dar a căror rezultate nu aduc elemente
de noutate şi nu îmbogăţesc cunoaşterea în domeniu. Deşi
articolele pot fi bine scrise din punct de vedere tehnic şi să aibă la
bază cercetări valide din punct de vedere metodologic, acestea pot
fi insuficiente pentru a aduce valoare domeniului, întrucât nu
explorează şi nu rezolvă o problemă reală de natură teoretică sau
practică, ci reiau în alte condiţii, experimentale sau de teren,
cercetări a căror rezultate anterioare sunt cunoscute sau evidente.
Această redundanţă informaţională este criticabilă din punct de
vedere etic, întrucât introducerea articolului în circuitul ştiinţific,
prin publicarea şi indexarea în baze de date, aduce un balast
informaţional ce îngreunează activitatea de documentare a
cercetătorilor oneşti din domeniu.

Scopul unei cercetări fundamentale, cum este cea
dintr-o teză de doctorat, ar fi de dorit să includă în primul
rând obiective de natură teoretică, care să îmbunătăţească
corpusul domeniului şi, în subdisiar, prin aplicarea
inovaţiilor teoretice, să se deschidă calea unor modificări la
nivelul politicilor publice. Cercetarea aplicată, deşi deosebit
de importantă, are o vizibilitate internaţională mult
diminuată, spre deosebire de cea care îşi propune să atingă şi
scopuri teoretice, care să fie aplicată la nivel global şi nu
doar local. Prin modul de formulare a obiectivelor, multe
lucrări de cercetare care prezintă situaţii concrete din

anumite arii geografice îşi autolimitează posibilul public la
decidenţii naţionali şi, eventual, la profesioniştii din regiunea
respectivă. Cercetarea cu impact regional este pe departe de
a fi lipsită de valoarea în sine, ea putând duce la politici
eficiente, adaptate specificului local, dar ar trebui
comunicată prin publicare sau prezentată la conferinţe cu
specific local şi, de preferinţă, în limba în care se realizează
cercetarea. Doar atunci când rezultatele sunt extrapolabile
pentru alte spaţii socio-culturale ar fi util să fie publicate în
limbi de circulaţie internaţională, în jurnale cu acces global.
Delimitarea scopului cercetării, prin specificarea
clară de contribuţii fundamentale sau aplicabile, face ca
cercetătorul interesat să poată să selecteze uşor şi rapid
sursele care îi sunt utile, putând distinge cu uşurinţă între
cercetările cu impact regional şi pseudo-cercetările realizate
doar pentru scopul de a publica şi a obţine astfel un credit
academic, ştiut fiind că activitatea de publicare este absolut
necesară în cariera unui cercetător sau cadru didactic
universitar. Publicarea exclusiv cu scopul de a creşte
valoarea academică a persoanei, fără însă a produce valoare
într-un anumit domeniu de cercetare, poate fi considerate
fraudă ştiinţifică, prin accesusul nelegitim la poziţii
academice. Distingem două categorii de publicaţii ştiinţifice,
prima fiind cea în care se publică rezultatele efective ale
cercetării şi are ca scop îmbogăţirea corpusului cunoaşterii,
iar cea de-a doua cu pronunţat caracter didactic, care face
accesibilă cunoaşterea viitorilor specialişti sau cercetători în
formare. Deşi ambele categorii de publicare sunt legitime în
cariera unui cercetător, ele trebuie să fie delimitate clar după

scopul publicaţiei, atât pentru a uşura căutările celor care
doresc să se documenteze într-un anumit domeniu, cât şi
pentru a uşura activitatea comisiilor care analizează calitatea
actului ştiinţific sau didactic al autorilor. Ştiinţa cuprinde
două dimensiuni fundamentale, anume descoperirea şi
expunerea. Descoperirea reprezintă o activitate laborioasă de
edificare a unor noi concepte, modalităţi de gândire,
paradigme, soluţii constructive sau interpretative etc.
Această dimensiune presupune generarea noului şi este
deseori denumită cercetare fundamentală.
O altă dimensiune importantă a cercetării o reprezintă
aplicarea rezultatelor provenite din cercetarea fundamentală
în situaţii concrete, la rezolvarea unor probleme, la
construirea unor tehnologii. Aceasta nu aduce neapărat o
noutate în planul cunoaşterii, ci o plus-valoare în cel al
acţiunii.
Michael Kirton (1976) realizează o distincţie între
tipurile de creativitate. Aceasta este definită ca fiind
adaptativă, respectiv inovativă. Din punctul nostru de vedere,
am putea extinde această distincţie sub forma unei analize a
tipurilor de inteligenţă dominantă, cea teoretică, respectiv
cea socială. În jargonul economic, inovativitatea poate fi
înţeleasă „ca o gândire în afara cutiei” (out of the box
thinking).
Inovativul este descris de Kirton ca producând soluţii
transparadigmatice. Cercetătorul inovativ va realiza, aşadar,
mai degrabă o cercetare fundamentală, care presupune
crearea unor noi modele de înţelegere a realităţii unor noi
viziuni, ale unei noi paradigme.

Cercetătorul adaptativ va avea mai degrabă tendinţa
să realizeze aplicaţii ale unor teorii fundamentale la cazuri
concrete, în rezolvarea unor probleme, în conceperea unor
tehnologii care să aplice descoperirile produse de cercetarea
fundamentală. Ambele tipuri de cercetare, am spune noi, sunt
semnificative, întrucât prima avansează cunoaşterea, iar cea
de a doua formă o transformă în câmpul social. Analizând
cele două forme ale cunoaşterii din punct de vedere
construcţionist, am putea aprecia că cercetarea fundamentală,
cea care este menită să producă noi teorii, care să adecveze
înţelegerea fenomenelor la rezultatele experimentale,
reprezintă o formă de negociere privilegiată a realităţii,
realizată la nivelul unui grup extrem de restrâns de experţi,
care au caracteristica de a-şi putea reprezenta noua
paradigmă şi deschiderea de a o „negocia”.
O teorie ştiinţifică nu are valoare pragmatică atâta
vreme cât rezultatele produse nu pot fi utilizate pentru o
„recadrare” a realităţii. În mod firesc, astfel de teorii ar
trebui, în primă instanţă, să fie accesibile respectivului grup
de experţi, care să o recadreze adaptativ în funcţie de teoriile
dominante sau să aibă capacitatea de a o institui ca teorie
dominantă. În ştiinţa actuală, mai ales în cea fundamentală,
vorbim mai mult de modele teoretice plauzibile, decât de
ipoteze anonim acceptate. Modelele teoretice sunt cu atât
mai „productive” cu cât pot fi dezvoltate noi teorii şi modele.
Dezvoltarea ulterioară, chiar dacă face parte din corpusul
cercetării fundamentale, are un grad mai mare de
adaptabilitate decât teoria iniţială. Un prim exemplu din
domeniul ştiinţei îl reprezintă teoria relativităţii, care este o

rupere a paradigmei newtoniene, pe care o include ca un caz
particular. Albert Einstein îşi va depăşi propria teorie,
propunând teoria relativităţii generalizate, care deşi ţine cont
de rezultatele teoriei restrânse a relativităţii, o include ca pe
un caz la limită. Acestea sunt exemple de abordări inovative
ale ştiinţei. Construcţia unui motor care să permită o
deplasare cu o viteză apropiată de cea a luminii ar fi un
exemplu de transfer inovativ a unei cercetări într-o
tehnologie. O situaţie aparte ar presupune-o inventarea unui
motor superluminic, care ar contrazice teoria relativităţii şi ar
necesita o construcţie teoretică care să justifice realitatea
tehnologică.
De fapt, în istoria ştiinţei şi tehnologiei s-a întâmplat
de foarte multe ori ca invenţiile tehnologice să preceadă
explicaţia teoretică. Revenind la cele două modalităţi de a
face ştiinţă, adaptativă şi inovativă, considerăm necesare
instrumente specifice de marketizare a acestor rezultate.
Justificarea noutăţii, dar şi a întemeierii ştiinţifice a unei
(propuneri) de cercetare, se va realiza pornind de la review-ul de
literatură, care ajută în selecţia subiectului cercetării şi în
adecvarea acestuia la cunoaşterea existentă, anterior dublată de
menţinerea nivelului de noutate.

Fezabilitate şi provocare
Cercetarea este recomandat să fie planificată în aşa fel încât în
mod realist să fie terminată în timpul şi cu resursele proiectului.
Fezabilitatea propunerii de cercetare este corelată atât cu
justificarea sa în contextul rezultatelor deja exitente în literatura de
specialitate, cât şi în raport cu disponibilităţile de timp, financiare

şi cu limita impusă de dimensiunea şi experienţa echipei de
cercetători. De asemenea, întinderea cercetării trebuie corelată cu
bugetul financiar şi de timp aflat la dipoziţia echipei de cercetare
(Chapin, 2004). Etica alocării reurselor de cercetare vizează
analiza fezabilităţii cercetării încă din etapa de propunere de
cercetare, pentru a nu lăsa loc unor ambiguităţi ce se vor răsfrânge
negativ asupra cercetării şi fezabilităţii acestora. Cercetarea este
recomandat să fie nu doar fezabilă, ci şi provocatoare din punct de
vedere intelectual, cu alte cuvinte rezultatele ei să stârnească
interesul comunităţii ştiinţifice. Caracterul provocator al
cunoaşterii nu trebuie confundat cu excepţionalismul în alegerea
temelor de cercetare. Spre exemplu, o critică adusă primului draft
al programului Horizon-Europe 2020-2024 a fost aceea că în
domeniul medical se investesc fonduri de cercetare pentru boli
rare, cu incidenţă aproape zero în majoritatea ţărilor europene şi,
practic, inaccesibile cercetătorilor pentru studiu- de exemplu, celor
din estul Europei -, în timp maladii ce constituie probleme de
sănătate serioase în ţările respective – în exemplul nostru, bolile
cardiovasculare - sunt ignorate, nefiind propus un buget în cadrul
proiectului pentru acest tip de cercetări (Radu Iliescu, interventie
in cadrul conferintei – Programul Horizon-Europe desfautat la
Parlamentul Romaniei, 15 iunie 2018 ).

Teoretic sau empiric
O serie de cercetători, printre care Paul Chapin (2004:8), consideră
că pentru ca o cercetare să fie acceptată din punct de vedere
ştiinţific, aceasta ar trebui să explice regularităţile întâlnite în
datele culese, pe baza unui model teoretic, care să ducă la o
fundamentare logică a cercetării. Aceasta viziune este una
obiectivistă, modelele epistemice construcţioniste (Sandu, 2012c)
vor viza particularităţile locale ale universului cercetării, insistând

asupra limitelelor date de specificul grupului uman în care studiul
s-a efectuat. Relevanţa locală sau universală a cercetării este
importantă din perspectiva posibilei construcţii teoretice şi a
generalizării datelor. Datele care nu sunt generalizabile pot fi însă
utilizate în proiecte vizând modificarea politicilor publice, care
vizează comunitatea studiată şi de aceea nu sunt irelevante
pragmatic, dar sunt mai puţin vizibile în comunitatea ştiinţifică
internaţională.
Chapin (2004) insistă asupra importanţei modelului teoretic în
generarea ipotezelor şi întrebărilor de cercetare. În lipsa unui
model teoretic, întrebările de cercetare şi/sau ipotezele pot fi
irelevante, cercetarea neavând putere explicativă, ci doar
descriptivă. Există însă în cercetarea socială o dimensiune
exploratorie, care îşi propune să identifice şi să descrie un
fenomen social, construind cazul teoretic explicativ pornind de la
datele obţinute pe teren, în comparaţie cu altele, şi generalizarea
lor pană în momentul în care emerge un model explicativ cu grad
din ce în ce mai mare de generalizare şi aplicabil unor contexte
diferite, dar care prezintă similarităţi cu cel studiat în mod direct.
Un astfel de model de cercetare este cel realizat prin intermediul
teoriei fundamentate pe date - Grounded Theory (Sandu, 2018).

Planificarea proiectului
Etapa de organizare a proiectului implică identificarea literaturii
de specialitate relevante, a obiectivelor de cercetare şi a

metodologiei prin care se va putea răspunde la respectivele
obiective. Obiectivele de cercetare detaliază scopul cercetării,
fiind astfel gândite ca împreună să răspundă cât mai complet
scopului cercetării. Atunci când scopul este deosebit de vast,
obiectivele particularizează modul în care scopul va fi realizat,
arătând practic ce anume din scop va fi atins din prezenta
cercetare, urmând ca restul să fie obiectul unor cercetări viitoare.
Obiectivele de cercetare pot fi formulate la modul afirmativ sau la
modul interogativ, situaţii în care reprezintă întrebările de
cercetare. Un proiect planificat corespunzător va genera natural şi
logic propunerea de cercetare. Proiectarea cercetării îşi propune să
ghideze desfăşurarea cercetării şi să dea evaluatorilor o idee clară
asupra a ceea ce se doreşte a fi cercetat şi cum anume se va
desfăşura efectiv cercetarea. Planificarea reprezintă construcţia
unui drum între ceea ce deja se ştie şi ceea ce se urmăreşte a se
cunoaşte.
Propunerea de cercetare va trebui să includă o descriere cât mai
detaliată a metodologiei, pentru ca evaluatorii să poată decide dacă
metodele utilizate pot duce sau nu la obţinerea rezultatelor
planificate în timpul derulării proiectului şi cu resursele
disponibile echipei de proiect. În cazul în care cercetarea implică
participarea unor subiecţi umani, este de preferat să existe în
cuprinsul proiectului de cercetare o reflecţie etică cu privire la
riscurile pe care şi le asumă participanţii, raportul risc-beneficii
adus de cercetare şi metodele de diminuare sau eliminare a
riscurilor. Înainte de implementare, proiectul de cercetare,
împreună cu o descriere mai amplă a efectelor menţionate, a
riscurilor şi beneficiilor, a modalităţii de obţinere a
comsimţământului informat, va fi supus unei evaluări separate din
partea unei comisii de etică (Research etics commitee), care va
trebui să se pronunţe cu privire la utilitatea cercetării şi beneficiile

aduse de aceasta faţă de riscurile la care beneficiarii ar putea fi
supuşi. Pentru a putea fi evaluat corect proiectul, cel puţin din
perspectiva comisiei de etică, metodologia trebuie să fie cât mai
clar evidenţiată, incluzându-se instrumentele de cercetare, nu doar
metodele şi tehnicile ce vor fi utilizate.
Instrumentele de cercetare, de tipul ghidul de interviu, ghidul de
chestionar etc., particularizează pentru cercetarea respectivă
metodologia standard expusă în proiectul iniţial. Propunerea de
proiect, atunci când este depusă spre evaluare în vederea unei
posibile finanţări, trebuie să respecte indicaţiile finanţatorului,
inclusiv dimensiunile şi formatul cercetării de finanţare, motiv
pentru care o serie de elemente ale proiectului de cercetare ar
putea fi parţial omise sau prezentate succint. Acestea însă vor
trebui să fie explicitate separat în aplicaţia depusă către comisia de
etică şi vor trebui să existe în documentele proiectului.
Proiectul de cercetare trebuie să cuprindă o prezentare concisă şi
cuprinzătoare a cercetărilor din domeniu, incluzând şi propriile
cercetări. Este necesar a fi prezentate diferitele abordări ale
subiectului, precum şi modul în care proiectul urmează să se
raporteze la acestea. Acolo unde există, sunt necesare prezentări
ale propriilor rezultate şi expertize în domeniul studiat. Designul
proiectului va cuprinde informaţii cu privire la: materialele
necesare pentru cercetare, subiecţii care vor fi implicaţi în
cercetare (eşantion), locuri în care se va realiza cercetarea,
metodologii de colectare a datelor, controlul cercetării (validitate),
limite, consecvenţă, coerenţă, metode de analiză a datelor şi de
interpretare a acestora. Este importantă a fi descrisă semnificaţia şi
limitele proiectului. Din punctul de vedere al semnificaţiei, va fi
prezentat modul în care se va dezvolta cunoaşterea ştiinţifică în
aria de cercetare şi cum se vor extinde frontierele cunoaşterii prin
cercetarea sa (Chapin, 2004: 64). Descrierea proiectului trebuie să

cuprindă elemente de diseminare a rezultatelor cercetării şi, de
asemenea, să argumenteze calificarea cercetătorilor pentru a
realiza proiectul.
Realizarea unui calendar de desfăşurare a activităţilor proiectului
ghidează cercetătorii în stabilirea limitelor cercetării şi formularea
unui plan specific de derulare a acestuia. Planificarea este un
proces de stabilire a priorităţilor şi de adecvare a acestora la
întrebările de cercetare.
Înscrierea unei propuneri de cercetare trebuie să ţină cont de
adresabilitatea acesteia (Chapin, 2004: 61) din punct de vedere
instituţional, fie că este vorba de un organism finanţator, comsia
de evaluare a unei propuneri doctorale etc. Propunerea de
cercetare va fi înaintată unor evaluatori, grupaţi într-un panel de
consultanţi, sau coordonatorilor de program.
Cercetarea ştiinţifică este, prin definiţie, un proces de
perfecţionare continuă produs sub reciprocă supervizare colegială.
A supune atenţiei colegilor de domeniu de cercetare dintr-o cât
mai largă sferă acdemică rezultatele unui demers ştiintific
maximizează şansele acestuia de a avea, pe de o parte, impact
ştiinţific şi, pe de altă parte, de a diminua riscurile unor erori
metodologice. Analiza in sistem colegial (peer review) nu este sub
nicio formă o modalitate de cenzura aplicată textului ştiinţific,
întrucât aceasta nu vizează în mod direct validitatea rezultatelor, ci
validitatea demersului ştiinţific care a dus la atingerea acelor
rezultate. Creativitatea şi inovativitatea ştiinţifică şi tehnologică nu
ar trebui sa fie limitată la supunerea propriilor opinii atenţiei
colegiale, ci dimpotrivă, eventualele sugestii venite de la peer
reviewer-i pot, pentru lucrările cu adevarat de valoare, contribui la
creşterea calităţii ştiinţifice a operei. Supunerea lucrării la un
proces de peer review nu ar trebui să fie niciodată condiţionată de

apartenenţa la mainstream-ul ştiinţific în domeniu, inovativitatea
şi inventivitatea fiind punctele forte ale cercetării ştiinţifice.
Evaluatorii pot acţiona în maniera double work (double blind peerreview) – când evaluatorii nu cunosc provenienţa proiectului de
cercetare, iar autorii propunerii nu vor afla cine a făcut evaluarea sau în maniera blind peer-review - în care doar propunătorii
proiectului nu vor şti cine a făcut evaluarea propunerii de
cercetare. Dacă în evaluarea propunerilor de articole de publicare,
cel mai utilizat sistem este cel double work, acesta se întâlneşte
mult mai rar în situaţia evaluării proiectelor de cercetare, deoarece
componenţa echipei de cercetare este importantă pentru estimarea
şanselor de reuşită ale proiectului. Experienţa anterioară a
directorului de proiect şi a membrilor proiectului de cercetare este
un element important, de care se ţine seama în evaluarea propusă,
deoarece o echipă experimentată are în pricipiu o credibilitate
academică mai ridicată, evaluatorii acceptând mai uşor că
respectiva echipă poate implementa mai facil propunerea de
cercetare. În cazul unora dintre instituţiile finanţatoare, importanţa
experienţei anterioare a directorului de departament, eventual a
întregei echipe, poate merge până la 60% din punctajul total ce se
poate acorda propunerii de cercetare. Acesta este cazul, de
exemplu, a programului Idei, susţinut Ministerul Cercetării şi
Inovării din România (UeFiscadi, n.d.). În cadrul acestui program,
în unele componente ale sale experienţa anterioară se justifică prin
existenţa unui număr de publicaţii în circuitul ştiinţific principal
(Web of Science), în reviste clasificate în qvartilele 1 şi 2. Ne
exprimăm rezervele faţă de această interpretare cu privire la
vizibilitatea internaţională a cercetătorilor care formează echipa de
proiect, cel puţin pentru domeniile Ştiinţele Sociale si Umaniste,
din următoarele considerente:

-

-

-

indicatorii scientometrici de tip factori de impact,
article influence scor etc., deşi măsoară
vizibilitatea unei publicaţii şi se poate considera
că o publicaţie cu factor de impact mare va avea o
selecţie mai strictă a articolelor ce vor fi
publicate, nu sunt întru totul relevanţi pentru
calitatea articolelor, în special ale celor ale
cercetătorilor tineri; indicatorii scientomentrici
variază de la un an la altul pentru foarte multe
reviste din domeniul Ştiinţelor Sociale, iar
cercetătorul nu poate estima cu exactitate în
momentul depunerii unui articol ce factor de
impact şi in ce qvartilă se va afla revista
respectivă în momentul publicării – ştiut fiind că
în cazul multor reviste din cadrul circuitului
principal, publicarea durează mai mult de un an
de zile;
estimarea vizibilităţii echipei de cercetare nu ar
trebui să depăşească 35-40% din punctajul ce se
poate acorda proiectului, pentru ca cercetătorii
debutanţi să poată avea acces la finanţări din care
să rezulte articole publicabile în circuitul
principal;
o cotare excesivă a importanţei experienţei şi
vizibilităţii cercetătorilor introduce dezechilibre
de putere în interiorul comunităţii academice,
stimulând comportamente neetice, cum ar fi ghost
writing-ul, mai ales sub forma cooptării unor
autori ce nu au neapărat o contribuţie reală la
redactarea articolelor/proiectului, dar au o bună
poziţionare academică şi o largă vizibilitate
ştiinţică, cooptarea lor în echipă crescând şansele
de acceptare a proiectului.

Panelul de consultanţi este constituit din 5 până la 20 de
cercetători cu expertiză şi vizibilitate, care se reunesc periodic
pentru a evalua proiectele cu depunere continuă sau reunită adhoc, în scopul evaluării propunerilor din cadrul unui anume apel
(Chapin, 2004). Evaluatorii sunt selectaţi într-o bază de date
aflată la dispoziţia finanţatorului, în baza unei potriviri între
domeniul/domeniile de interes şi domeniile de expertiză ale
evaluatorilor. Din punct de vedere etic, la selecţia panelului de
evaluatori ar trebui să fie evaluate eventualele conflicte de interes
dintre evaluatori şi membrii de proiect, inclusiv colaborări
anterioare semnificative, mai ales care au avut un impact financiar
asupra evaluatorului, dar şi animozităţi sau ostilităţi dintre aceştia,
ori proiecte de cercetare într-o arie foarte apropiată – care ar putea
duce la respingerea proiectului din considerente de compeţie şi nu
de valoare ştiinţinfică sau chiar furt de idei.

Finanţarea proiectului
Finanţarea proiectului se realizează, de regulă prin granturi de
cercetare, oferite la nivel naţional sau internaţional sau prin
contracte de cercetare, încheiate cu beneficiari publici sau privaţi.
Proiectarea costurilor se realizează pentru a putea stabili
viabilitatea proiectului şi a surselor de finanţare. Se vor planifica
costurile tehnice, aparatură, consultanţă, utilizare infrastructură de
cercetare, precum şi cele necesare pentru resursa umană, de tipul
salarii, diurne, deplasări, acces la baze de date, participarea la
congrese şi conferinţe, taxe de publicare. În ceea ce priveşte taxele
de publicare, acestea apar mai ales când se doreşte publicarea cu
acces deschis (open acces), articolul fiind accesibil online în mod
gratuit pentru orice persoană interesată. În acestă situaţie, taxa de

open acces acoperă integral cheltuielile editurii implicate de
producerea şi menţinerea online a articolului. Politica de open
acces este deosebit de importantă din punct de vedere etic,
deoarece asigură echitatea accesului la cunoaştere şi egalitatea de
şanse a cercetătorilor. Uniunea Europeană are ca obiectiv, în
cadrul programului Horizon Europa, publicarea tuturor rezultatelor
prin acest program, în regim deschis, asigurând decontarea, între
costurile eligibile, a taxelor de open acces. În funcţie de aceste
bugete se va proiecta dimensiunea cercetării, cu menţinerea
obiectivelor principale ale acestora.
Din punct de vedere etic, atunci când se realizează o cercetare
finanţată este foarte important să se cunoască eventualele opinii
politice, culturale, religioase sau parti-pris-uri ştiinţifice pe care
diverşi finanţatori privaţi le pot avea. Cercetarea la comandă poate
fi viciată de intenţia finanţatorului de a manipula opinia publică,
prin intermediul unei cercetări care să prezinte rezultatele sale
favorabile şi să ignore rezultatele contrare. În cercetările
biomedicale, de exemplu, o serie de companii farmaceutice
finanţează studii care să evidenţieze rezultatele utilizării unei
anumite terapii medicamentoase. Cercetarea clinică ar trebui să
arate atât poibilele efectele benefice, cât şi efectele adverse ale
utilizării terapiei respective. Atunci când cercetătorii - la sugestia
finanţatorului sau doar considerând că aşa ar dori finanţatorul evită să publice reacţiile adverse sau constituie vizarea unui
experiment în aşa manieră astfel încât rezultatele favorabile să fie
minime, studiul poate fi considerat o fraudă ştiintifică prin
falsificarea rezultatelor. O regulă importantă în ceea ce priveşte
desfăşurarea şi finanţarea cercetării o reprezintă respectul penntru
independenţa cercetătorului, a instituţiei de cercetare şi a
finanţatorului. Această independenţă trebuie afimată faţă de orice

posibile grupuri de interese economice, politico-ideologice,
religioase.

C o m p o n ent el e p r o ie c t u l ui d e
c er c et a r e
Raţionalitatea cercetării

Din perspectiva raţionalităţii cercetării, este avută în vedere logica
prin care sunt conectate ipotezele sau întrebările de cercetare cu
specificul planului de cercetare:

- selecţia subiecţilor sau materialelor de cercetare:
aici se are în vedere numărul de persoane pe care
se va realiza cercetarea, cum se se va realiza
accesul la populaţia investigată şi în ce mod se va
realiza acest acces;
- metodele de culegere a datelor: aici se are în
vedere natura observaţională sau experimentală,
protocoalele de lucru, controlul culegerii datelor,
ce date anume vor fi culese şi unde anume;
- modul de interpretare a datelor: acesta trebuie să
fie logic şi să reiasă cât mai clar din propunerea
de cercetare, mai exact trebuie să reliefeze care va
fi modalitatea de analiză a datelor - cantitativă
(statistică) sau calitativă (inductivă sau
deductivă).

Reflecţii asupra caracterului etic al propunerii de
cercetare
La depunerea cererii, în vederea obţinerii avizului
etic a unui proiect de cercetare, trebuie avute în vedere o
serie de aspecte etice, care este necesar să fie explicit
prezentate în cererea adresată comisiei de etică.
În primul rând, ar trebui reflectat şi, atunci când se consideră
necesar, prezentate modalităţile în care proiectul de cercetare
răspunde principiilor fundamentale ale eticii cercetării: principiul
beneficiului, principiul respectului faţă de persoană, principiul
non-vătămării, confidenţialitatea subiecţilor şi protecţia datelor
personale.
Analiza ar trebui să aibă în vedere:
- caracterul etic al scopului cercetării,
- valoarea cercetării,
- problemele etice ridicate,
- beneficiile aduse de cercetare,
- obiectivele ştiinţifice clare şi acceptabile din punct de vedere etic
şi legal,
- validitatea ştiinţifică a datelor şi a rezultatelor în general,
- designul cercetării plauzibil,
- în ce va consta participarea efectivă a persoanelor implicate în
cercetare,

- durata,
- caracterul anonim şi protecţia datelor participanţilor la cercetare,
- caracterul voluntar al participării la cercetare,
- eventualele beneficii directe, inclusiv stimulente materiale şi
financiare, a participanţilor la cercetare,
- necesitatea utilizării unor strategii de inducere în eroare a
participanţilor cu privire la scopurile reale ale cercetării,
- estimarea riscurilor participanţilor la cercetare,
- strategii de diminuare a riscului,
- limitele participării subiecţilor umani la cercetare şi posibilitatea
de retragere a acestora în orice moment,
- selecţia subiecţilor participanţi la cercetare, inclusiv metode de
selecţie a eşantionului sau a lotului de participanţi,
- existenţa sau inexistenţa grupului martor,
- criteriile de selecţie şi de includere sau excludere din eşantion,
- utilizarea efectului palcebo în cazul grupului martor,
- utilizarea consimţământului informat, grija faţă de participanţi, în
special faţă de cei proveniţi din categorii vulnerabile,
- abordarea eventualelor vătămări, protecţia subiecţilor,
- inexistenţa metodelor alternative de cercetare, care să nu
implice participarea subiecţilor umani,

- eventualele conflicte de interese, atât la nivelul echipei de
implementare, cât şi a instituţiilor implicate: cea implementatoare,
parteneri, finanţatori,
-aspectele etice care intervin în cercetare (spre exemplu:
utilizarea materialului genetic sau a altor produse
biologice umane, a embrionilor umani, a
ţesuturilor/celulelor fetale umane, a celulelor stem
embrionare umane, procesarea informaţiilor genetice,
studiul pe animale),
- alte aspecte etice care pot interveni.

PARTEA II – METODOLOGIA CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
Perspective etice asupra metodologiei d e
cercetare în domeniul socio -uman

Capitolul de metodologie descrie metodele şi tehnicile principale
utilizate în scopul obţinerii rezultatelor. Este prezentat designul
studiului, modul de culegere a datelor etc. Capitolul de
metodologie este utilizat mai ales în cercetările cu caracter
empiric, bazate pe investigare directă de teren. Pentru domeniile
de cercetare teoretică, incluzând aici filosofie, drept, literatură,
abordarea argumentativă, el reprezintă chiar dimensiunea
metodologică a cercetării şi de aceea unele publicaţii solicită
referinţe metodologice în articolele cu caracter teoretic, chiar dacă

acestea nu vor fi cuprinse neapărat într-un capitol de metodologie
(Epstein & King, 2002; Stolker, 2005) .
Metodologiile utilizate în cercetarea teoretică pot fi: analiza
critică, metoda comparativă, studiul de caz sau speţă, metoda
hermeneutică, metodologia fenomenologică, metoda semiotică,
metodologia istorică, analiza discursului etc.
Metodologiile empirice utilizate în cazul articolelor care valorifică
cercetarea de teren pot fi de tipul experiment, cercetare cantitativă
prin chestionar, cercetare calitativă prin interviu etc. (Wy, 2009).
În ceea ce priveşte dimensiunea metodologică a cercetării, aceasta
cuprinde o serie de implicaţii de natură etică cu privire la
ştiinţificitatea acesteia şi la riscurile potenţiale pentru participanţi.
În cadrul designului experimental vor trebui prezentate expres
limitele acestuia, modalitatea de obţinere a consimţământului
informat de la participanţi, riscurile şi beneficiile etc.
Tot în partea de metodologie, atunci când articolele se bazează pe
culegerea şi interpretarea unor date de teren, se va avea în vedere
modalitatea de eşantionare abordată şi validitatea acesteia (Wy,
2009), reprezentativitatea datelor pentru populaţia cercetată,
constituirea grupului experimental, acolo unde se lucrează cu
metoda experimentală. În cazul analizelor calitative, de conţinut,
pe lângă prezentarea sumară a metodei de interpretare, se are în
vedere prezentarea limitelor cercetării, corelate cu accepţiunea
ontologică şi epistemologică căreia i se subsumează cercetarea.
Este vorba aici de paradigma realistă, pozitivistă, constructivistă
etc. În partea metodologică se pot face discuţii cu privire la
validitatea instrumentelor sau a traducerii acestora şi la
permisiunea utilizării instrumentului. Modalitatea practică de

aplicare a instrumentelor de teren este de asemenea recomandată a
fi cuprinsă în partea de metodologie.
Acolo unde se discută de cercetări pe subiecţi umani şi mai ales pe
grupuri vulnerabile, articolul ar trebui să ia în discuţie modalitatea
de obţinere a consimţământului informat (Wy, 2009) şi
perspectivele etice luate în seamă în elaborarea cercetării.
Cel mai important rol al părţii de metodologie este acela de a
permite duplicarea rezultatelor în cercetări ulterioare sau
aprofundarea acestora şi obţinerea unor rezultate locale diferite.
De aceea, atunci când sunt folosite tehnici particulare de culegere
sau interpretare a datelor puţin cunoscute cititorilor obişnuiţi ai
jurnalului, acestea trebuie expuse în detaliu.
Elaborarea concretă şi explicită a unui design de cerecetare, care
să includă metodele şi tehnicile de culegere a datelor,
instrumentele utilizate, etapizarea culegerii datelor, eşantionarea şi
includerea participanţilor în cercetare, permite estimarea
posibilităţii de atingere a obiectivelor cercetării, fezabilitatea şi
credibilitatea cercetării, limitarea riscurilor de prezentare a unor
date nereale, gradul de implicare a subiecţilor umani, riscurile pe
care participarea la cercetare le poate implica pentru subiecţi şi
evitarea lor, existenţa sau inexistenţa unor strategii alternative de
culegere a datelor etc. Constituie un comportament neetic în
cercetare nerespectarea proiectului de cercetare, atunci când acest
lucru afectează credibilitatea şi validitatea rezultatelor sau
supunerea la riscuri inutile a participanţilor. De exemplu, lipsa
unei reflecţii asupra eşantionului reprezentativ într-o cercetare
sociologică de tip cantitativ o face să fie nevalidă, iar prezentarea
respectivelor date ca fiind complete poate fi într-un fel considerată
o falsificare a rezultatelor cercetării. Desfăşurarea unor cercetări
haotice, care nu respectă sau chiar nu au la bază un proiect de

cercetare, nu are un caracter ştiinţific, datele obţinute neputând fi
considerate valide, cercetarea fiind neetică din perspectiva
încrederii pe care comunitatea ştiinţifică o poate avea.

I . 5 . El em e nt e d e m et o d o lo g ia
c er c et ă r ii s o c ia le
I.5.1. Construcţia metodologică a cercetării. Elemente
de design al cercetării sociale
Orice1 cercetare sociologică urmăreşte un design
metodologic ce constă într-o serie de etape
metodologice:
 pornind de la construirea ipotezelor şi întrebărilor
cercetării,
 explicarea şi operaţionalizarea cadrelor teoretice şi
coordonate cu acestea, a ipotezelor cercetării,
 stabilirea metodelor, tehnicilor şi instrumentele
utilizate.
În realizarea oricărei cercetări sociologice se pleacă de la analiza
unor teorii de referinţă în domeniul ce urmează a fi investigat
(Sandu, 2012b).
Sintetizând după Mucchielli (2002), Chelcea (2007) şi Traşă
(2010), considerăm că într-o investigaţie de tip socio-uman
trebuie urmate următoarele etape:
 Determinarea obiectului cercetării;
1 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2012b). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării, Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 23-30.

 Preancheta. Pretestarea instrumentelor de cercetare;
 Stabilirea obiectivelor şi formularea ipotezelor
cercetării;
 Stabilirea universului anchetei. Alcătuirea eşantionului;
 Alegerea tehnicilor de cercetare. Definitivarea
instrumentelor de cercetare;
 Aplicarea în teren a instrumentelor de cercetare;
 Prelucrarea datelor şi informaţiile obţinute. Analiza
rezultatelor obţinute;
 Redactarea raportului de cercetare.
I.5.2. Determinarea obiectului cercetării
Determinarea obiectului cercetării reprezintă o etapă
de
clarificare
teoretică
asupra
obiectului
fenomenului sau situaţiei ce va fi supusă cercetării.
În cadrul acestei etape se va realiza documentarea cercetării
vizând gradul de cunoaştere a domeniului, aşa cum este
consemnat în literatura de specialitate. În această etapă se va
realiza review-ul de literatură care va conţine teoriile
semnificative, abordări metodologice particulare, zonele rămase
neacoperite de cercetarea deja realizată etc. Tot în această etapă
se va lua în discuţie cadrul onto-epistemic al cercetării (realistă,
naturalistă, constructivistă). Se va stabili întinderea cercetării
atât ca spaţiu geografic, ca timp, cât şi ca teme şi subteme.
Vasile Miftode (1995) arată că în organizarea unei anchete este
necesară trecerea succesivă prin:
 Stabilirea temei şi a problemelor;
 Redactarea metodologiei şi construirea instrumentelor
de lucru;
 Stabilirea populaţiei şi a eşantionului.
Din perspectiva noastră, în această primă etapă de organizare a
anchetei se va pune accentul pe operaţiile de conceptualizare,

pe identificarea ipotezelor de lucru şi pe modul în care
ipotezele şi conceptele centrale ale cercetării pot fi
operaţionalizate în itemi, indici şi indicatori ce vor fi grupaţi în
instrumente de lucru ce urmează a fi aplicaţi subiecţilor
cuprinşi în eşantioanele de lucru.
Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a etapei de organizare a anchetei
sociologice, invităm studenţii să lectureze capitolul Hreniuc, D.,
Paşcu, P. G., Pintiliuc, I. G., Todoran, C. M., Toma, M. E.,
Turtă, M. (2014). Atitudinea legată de viaţa sexuală a
studenţilor (pp.83-132). În Sandu, A. (coord.). Seminarii de etică
şi sociologie. Iaşi, România: Editura Lumen. Din acest capitol vă
invităm să observaţi modalitatea în care colegii Dumneavoastră
din promoţiile anterioare, studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava au realizat studiul critic al
bibliografiei construind cadrele teoretice ale cercetării (cap.
Cadre teoretice, pp.83-98).
Sarcină de lucru 1:
Construiţi ipotezele, scopul şi obiectivele unei unei cercetări,
având ca temă: Funcţionarea structurilor administraţiei publice locale în
comunitatea din care faceţi parte.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară

Vă invităm să lecturaţi capitolul “Conceptele şi
operaţionalizarea lor” din Miftode, V. (2011). Tratat de
metodologie sociologică. Iaşi, România: Editura Lumen, pp. 13-14.
Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a analizei prealabile, invităm
studenţii să lectureze capitolul “Analiza prealabilă”, din
Miftode, V. (2011). Tratat de metodologie sociologică. Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 11-12.
Sarcină de lucru 2:
Realizaţi un eseu cu tema: Determinarea obiectului
cercetării sociologice, pornindu-se de la lectura suplimentară,
indicată în cadrul sugestiilor de lectură anterioare.
I.5.3. Preancheta. Pretestarea instrumentelor de
cercetare
În cadrul preanchetei se va urmări în teren
întinderea fenomenului studiat, se vor solicita opinii
din partea unor persoane cheie, se vor face
observaţii preliminarii la faţa locului, precum şi interviuri
nestructurate care vor duce la corecta identificare a obiectivelor
cercetării, a metodologiilor şi a direcţiilor în care cercetarea se
va desfăşura.
Definirea ipotezelor, şi mai ales a indicilor şi a indicatorilor ce
vor fi utilizaţi în cercetare, necesită o etapă prealabilă în care să
fie confruntate ipotezele obţinute prin documentarea teoretică,

cu datele factuale, observabile imediat pe teren. Aceasta etapă
se aseamănă cu ancheta propriu-zisă prin utilizarea aceloraşi
tehnici: interviu, focus-grup, observaţie, chestionar etc., dar la o
scară mai redusă decât cercetarea propriu-zisă. În cadrul
preanchetei se pretestează instrumentele ce urmează a fi
folosite în sensul adecvării acestora la populaţia studiată: sunt
destul de clare?; sunt relevante pentru cercetarea în cauză?;
trezesc sensibilităţi deosebite în cadrul populaţiei ţintă ce
necesită o abordare etică particulară (mai ales în cadrul
cercetătorilor privind populaţiile vulnerabile, ce necesită
construcţia unui formular de consimţământ informat)?; etc.
(Miftode, 2011).
Cercetătorul se deplasează efectiv în spaţiul social al viitoarei
investigaţii, identificând în profunzime problema ce urmează a
fi investigată şi conturând ipotezele, aşa cum acestea rezultă la
faţa locului, îmbinându-se ipotezele generate de analiza
literaturii de specialitate, cu cele generate în etapa de
preanchetă. Specificul investigaţiei sociologice este orientarea
către date şi către contextul social diferit în care cercetarea se
manifestă. De exemplu, studiul fenomenului birocratic, poate
avea la bază teoria birocraţiei formulată de Max Weber (1978),
dar birocraţia românească contemporană poate diferi structural
de cea studiată, şi ca atare ipotezele de plecare pot fi radical
diferite.
Discuţiile cu subiecţii în cadrul preanchetei au un caracter nondirectiv, fără însă a înţelege prin aceasta unul improvizat şi total
lipsit de instrumente de cercetare şi de o conceptualizare
prealabilă.
După elaborarea chestionarului, acesta este aplicat unui
eşantion mic de subiecţi ce este selectat din populaţia ţintă
după aceleaşi criterii ca şi eşantionul care va urma să fie utilizat
în cercetarea propriu-zisă. Rolul acestei preanchete este de a
vedea dacă chestionarul este adaptat populaţiei ţintă, dacă
întrebările sunt precis formulate. Analiza rezultatelor pretestării

aduce o serie de informaţii ce vor conduce în final la
îmbunătăţirea chestionarului:
 Identificarea întrebărilor cu risc crescut de non-răspuns
sau de obţinerea unor răspunsuri evazive;
 Identificarea posibilelor erori în formularea întrebărilor
şi/sau a variantelor de răspuns;
 Posibilitatea stabilirii unor variante (suplimentare) de
răspuns la întrebările închise formulate în cadrul preanchetei
sub forma întrebărilor deschise;
 Indentificarea unor întrebări necesare, iniţial ignorate;
 Validitatea şi fidelitatea instrumentelor de măsurare
(Hatos, 2002).
Mai ales în cazul cercetărilor cantitative, după construcţia
efectivă a instrumentelor urmează o etapă de mini-pilot
(Miftode, 2011) în care pe un grup restrâns sunt aplicate
instrumentele în scopul de a se verifica validitatea şi fidelitatea
acestora. În urma rezultatelor pretestării sunt definitivate
instrumentele.
Sarcină de lucru 1:
Realizaţi un eseu cu titlul: Preancheta. Utilizaţi în
acest sens orice bibliografie sociologică pe această temă,
disponibilă în biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava, sau pe internet.
I.5.4. Stabilirea obiectivelor şi formularea ipotezelor
cercetării
Obiectivele unei cercetări vizează cunoaşterea unui
fenomen social sau comunicaţional sub o serie de

aspecte particulare ale acestuia, de exemplu: cunoaşterea
specificului practicii de asistenţă socială în organizaţia X, sau
construcţia socială a ideii de bunăstare la membrii comunităţii
Y. Ipotezele provin în general din teoria unui anumit domeniu,
ca teze cu caracter general, a căror validare practică se caută. În
domeniul cercetării calitative este relativ curentă practica
exploratorie, care urmăreşte întinderea unui anumit fenomen
social, şi contextualizarea acestuia într-un mediu social dat. În
această situaţie nu mai vorbim de ipoteze, ci de axe generale ale
cercetării. Cercetarea bazată pe ipoteze este mai degrabă
specifică abordării cantitative, în timp ce abordarea exploratorie
are o natură preponderent calitativă. În practică s-a impus o
abordare mixtă (Gârboan, 2006) în care dimensiunea
exploratorie, calitativă, generează o serie de ipoteze care sunt
validate cantitativ.
Vasile Miftode (2011) atrage atenţia asupra necesităţii corelării
dintre obiectivele cercetării şi populaţia ce urmează a fi
investigată. Cu alte cuvinte, fenomenul ce se doreşte a fi
investigat trebuie să fie manifest în cadrul populaţiei studiate.
Nu putem cerceta de pildă fenomenul birocraţiei, luând ca grup
ţintă populaţia şcolară, întrucât este puţin probabil ca în rândul
acesteia să se manifeste birocraţia. Fenomenul birocraţiei ar
trebui studiat în rândul funcţionarilor publici, unde este cel mai
probabil să se manifeste. Obiectivele unei cercetări pot fi
teoretice, metodologice şi practice.
Sarcină de învăţare 1: Lectură obligatorie
Pentru o cât mai amplă înţelegere a etapei Stabilirea obiectivelor şi
formularea ipotezelor cercetării, invităm studenţii să lectureze
capitolul „Atitudinea legată de viaţa sexuală a studenţilor”,
autori: Dan Hreniuc, Paula Georgiana Paşcu, Ileana Gabriela

Pintiliuc, Cristina Maria Todoran, Mădălina Elena Toma, Maria
Turtă din volumul Sandu, A. (coord.) (2014c). Seminarii de etică
şi sociologie. Iaşi, România: Editura Lumen, pp. 83-132. Din acest
capitol vă invităm să observaţi modalitatea în care colegii
Dumneavoastră din promoţiile anterioare, studenţi ai Facultăţii
de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au construit scopul
şi obiectivele cercetării (cap. Scopul şi obiectivele cercetării,
pp.98-99), respectiv ipotezele cercetării (cap. Ipotezele
cercetării, pp.99-100).
Sarcină de lucru 1:
Construiţi o serie de ipoteze pentru o posibilă cercetare vizând
fenomenul birocratic în România contemporană.

I.5.5. Stabilirea universului anchetei. Alcătuirea
eşantionului
Un anumit fenomen social se manifestă de obicei în
forme diferite, în spaţii sociale diferite. În cadrul
acestei etape se stabileşte contextul particular al
cercetării, sub aspectul spaţiului social unde va fi angrenată
cercetarea, întinderea acesteia, cadrele particulare ale cercetării
etc.
Cercetarea socială nu se poate adresa întregii populaţii implicate
în desfăşurarea unui fenomen social. Cercetarea se va limita la
analiza unei părţi din populaţia totală, numită eşantion.
Reprezentativitatea eşantionului poate fi de natură statistică,
caz în care vorbim de validitatea cercetării, sau de natură
teoretică când de exemplu nu se mai obţin răspunsuri
semnificativ diferite la întrebări (ca şi conţinut, nu ca formă),
caz în care vorbim de saturarea eşantionului. Se vorbeşte
despre lot, de obicei în cercetări de natură experimentală, mai
ales în trialuri clinice, când se compară rezultatele obţinute pe
un lot experimental căruia i s-a introdus variabila de cercetat,
cu rezultatele obţinute pe un lot martor, asupra căruia nu
acţionează variabila în cauză.
Sarcină de învăţare 1: Lectură obligatorie
Pentru o cât mai amplă înţelegere a etapei Stabilirea universului
anchetei. Alcătuirea eşantionului, invităm studenţii să lectureze
capitolul Hreniuc, D., Paşcu, P. G., Pintiliuc, I. G., Todoran, C.
M., Toma, M. E., Turtă, M. (2014). Atitudinea legată de viaţa
sexuală a studenţilor (pp. 83-132). În Sandu, A. (coord.).
Seminarii de etică şi sociologie. Iaşi, România: Editura Lumen. Din

acest capitol vă invităm să observaţi modalitatea în care colegii
Dumneavoastră din promoţiile anterioare, studenţi ai Facultăţii
de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au construit
eşantionul cercetării (cap. 5.1. Descrierea eşantionului, pp.101103).
Stabilirea eşantionului. Exemplificare

Vasile Miftode (2011) arată că ancheta prin chestionar se
realizează cel mai frecvent prin intermediul unui eşantion, şi
foarte rar prin investigarea întregii populaţii.
Construcţia unui eşantion semnifică identificarea în
interiorul unei populaţii de referinţă a unui grup de
indivizi a căror însuşiri să fie analoge celor ale întregii populaţii,
şi să poată fi reprezentativ pentru aceasta.
Eşantionul constituie o parte a populaţiei studiate a cărei
investigare poate duce la concluzii reprezentative pentru
întreaga colectivitate de origine, şi care pot fi extrapolate ca
fiind opiniile acesteia.
În mod obişnuit sunt practicate două procedee de eşantionare,
unul probabilist, bazat pe alegerea prin hazard, şi celălalt prin
acordarea de cote.
Eşantionarea aleatorie are la bază ideea de populaţie omogenă
şi foloseşte teoria numerelor mari.
Eşanţionarea urmăreşte construcţia unor eşantioane
reprezentative pentru întreaga populaţie, şi de aceea extragerea
unităţilor de anchetă (a subiecţilor ce vor fi chestionaţi) trebuie
să se facă din ansamblul întregii populaţii asupra căreia se
doreşte extrapolarea rezultatelor.
Când modelul populaţiei nu este omogen, se utilizează
eşantionarea pe cote, apelându-se la un set de variabile cum ar
fi sex, vârstă, profesie, grad de şcolarizare etc. Cotele se

repartizează astfel încât modelul să reprezinte fiecare
caracteristică a populaţiei totale.
Fiecărei părţi a populaţiei totale trebuie să i se asigure, în
principiu, şanse egale de a figura în eşantion, şi în baza formulei
de calcul generată de Legea numerelor mari, eşantionul va fi
reprezentativ statistic, fiind denumit şi eşantion de
probabilitate.
Pasul statistic este calculat ca raport dintre talia populaţiei şi
dimensiunea eşantionului. De exemplu pentru populaţia totală
de 10000 şi talia eşantionului de 500, formula este următoarea:
Pasul stabilit=10000/500=20.
Se trage la sorţ primul individ care va fi chestionat şi apoi se
aplică pasul stabilit, chestionându-se fiecare al 20-lea din
populaţia totală.
Exemplu!

Vom exemplifica în continuare o posibilă cercetare
cu tema: Dezvoltarea resurselor umane din industria
ospitalităţii în zona X.
Ca exemplu pentru a se stabili populaţia Judeţului X, aceasta
are următoarea structură: populaţia activă 204,4 mii de
persoane, populaţia ocupată 188,3 mii, şomeri 16,1 mii şi
respectiv, populaţie ocupată în domeniul turismului 2,1 mii.
Această populaţie din urmă ar trebui să fie luată ca bază pentru
stabilirea eşantionului într-o cercetare vizând dezvoltarea
resurselor umane din industria ospitalităţii.
În cazul în care cercetarea nu vizează întreg Judeţul X, baza de
eşantionare ar trebui să fie compusă din managerii şi personalul
din zona turistică investigată. Să presupunem că din datele
statistice culese în etapa de preanchetă rezultă un număr total

de 110 pensiuni turistice rurale, dar nu toate fiind situate în
zona investigată.
Reprezentativitatea statistică minimă este dată de un eşantion
de 40 de subiecţi, acesta fiind de talia minimă a eşantionului
cercetării. Avându-se în vedere că talia maximă a întregii
populaţii este 110 pensiuni, se va stabili pasul de 3. Fiecare a
treia pensiune va fi introdusă în eşantion. Se va stabili
consemnul că în caz de non-răspuns – fie nu se poate identifica
nici o persoană care să răspundă la respectiva pensiune; fie
aceştia nu doresc să răspundă – se va stabili variaţia alternativă
de +/- 1. Cu alte cuvinte operatorul va putea intervieva un
reprezentant al pensiunii, aflat pe listă la un număr imediat
înainte sau imediat după, faţă de pensiunea de la care nu s-a
obţinut un răspuns.
O altă caracteristică a eşantionului este aceea că, datorită
faptului că turismul este sezonier, populaţia generală ocupată în
turism nu poate fi identificată decât în sezon, fie iarna în
apropierea sărbătorilor, fie vara, în restul timpului pensiunile
lucrând cu un număr redus de personal.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a eşantionării, invităm
studenţii să lectureze capitolul “Construirea eşantionului”, din
Miftode, V. (2011). Tratat de metodologie sociologică. Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 236-246.
I.5.6. Alegerea tehnicilor de cercetare. Definitivarea
instrumentelor de cercetare
Pornind de la metodologia propusă, se are în vedere
particularizarea unui set de tehnici cantitative sau

calitative, care să poată identifica, descrie sau evalua
fenomenele studiate.
Vasile Miftode (2011) arată necesitatea transpunerii temelor de
cercetare în indici şi indicatori capabili de a fi măsuraţi,
constituindu-se astfel instrumente de cercetare (ghiduri de
interviu, chestionar, observaţii etc.). Facem observaţia că
pentru cercetările de natură exploratorie, instrumentele pot
cuprinde doar axe tematice, ce vor fi urmărite în timpul
observaţiilor sau interviurilor, fără a fi necesară particularizarea
completă a acestora (Baban, 2010).
Definitivarea instrumentelor de cercetare

În urma pretestării efectuate instrumentele de cercetare sunt
definitivate sub forma ghidului de interviu, formulare de
chestionar etc. (Miftode, 2011; Chelcea, 2004).
Sarcină de învăţare 1: Lectură obligatorie
Pentru o cât mai amplă înţelegere a etapei Alegerea tehnicilor de
cercetare. Definitivarea instrumentelor de cercetare, invităm studenţii să
lectureze capitolul Hreniuc, D., Paşcu, P. G., Pintiliuc, I. G.,
Todoran, C. M., Toma, M. E., Turtă, M. (2014). Atitudinea
legată de viaţa sexuală a studenţilor (pp.83-132). În Sandu, A.
(coord.). Seminarii de etică şi sociologie. Iaşi, România: Editura
Lumen. Din acest capitol vă invităm să observaţi modalitatea în
care colegii Dumneavoastra din promoţiile anterioare, studenţi
ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au construit
instrumentele de cercetare (chestionarul) (cap. Chestionar, pp.
123-132).

Exemplu!

Chestionarul PPN-502. Sociologul şi psihologul Mictat A.
Gârlan (2011) utilizează acest tip de chestionar în scopul
studierii dinamicii relaţiilor interetnice în România, mai ales în
zona Dobrogei. Autorul conexează utilizarea acestui chestionar
cu chestionarul Bogardus adaptat pentru diagnoza cadrului de
relaţii interetnice, având în vedere dimensiunile externe ale
fiecărei comunităţi etno-culturale existente în Dobrogea.
Chestionarul PPN- 50 cuprinde 50 de variabile (itemi), fiind
destinat ierarhizării şi configurării trăsăturilor etnopsihologice.
În cele ce urmează vom prezenta conţinutul chestionarului
adaptat de Profesorul Mictat Gârlan, fără a reproduce graficele
expuse de autor, şi respectiv rezultatele obţinute de Domnia sa
în cercetare întrucât, deşi relevante pentru subiectul investigat
de autor şi anume dinamica relaţiilor interetnice din România,
nu au relevanţă pentru obiectul nostru de studiu şi anume
modul de construcţie a unui chestionar.
1. Dominativitatea.
În ce măsură există un interes deosebit pentru ocuparea de
funcţii publice, pentru activităţi de conducere, cu manifestări de
autoritate la următoarele comunităţi?
2. Prietenia.
Cât de prietenoşi sunt unii faţă de alţii?
3. Încrederea în forţele proprii.
În ce măsură apreciaţi gradul de încredere în forţele proprii la
respectivele comunităţi etnice?
5. Modernismul.
2 Chestionarul PPN-50 a fost preluat după Gârlan, M. A. (2011).
Metodologia cercetării etno-psihologice. Iaşi, România: Editura Lumen, pp. 353369.

În ce măsură sunt orientate aceste comunităţi către schimbare
şi modernism?
6. Sentimentul istoriei.
În ce măsură respectivele comunităţi etnice sunt legate de
propria lor istorie?
7. Dispoziţia spre într-ajutorare.
În ce măsură membri comunităţii se ajută unii pe alţii, în cadrul
comunităţii?
8. Independenţa.
Vă rugăm să apreciaţi în ce măsură la aceste comunităţi se
manifestă independenţă în gândire şi acţiune?
9. Ospitalitatea.
În ce măsură comunităţile etnice de mai jos sunt ospitaliere faţă
de străini?
10. Curăţenia şi igiena.
Apreciate comparativ pe comunităţi, în ce măsură se
caracterizează ele prin curăţenie si igienă?
11. Adaptabilitatea.
În situaţii generale de tranziţie, cum este cea pe care o parcurge
în prezent România, care dintre aceste comunităţi etnice se
adaptează mai uşor sau se integrează mai repede la dificultăţile
economiei de piaţă şi în general la nou?
12. Tăria de caracter.
În ce măsură comunităţile etnice de mai jos dovedesc fermitate
în manifestările lor obişnuite?
13. Spiritul comercial.
În ce măsură se manifestă la aceste comunităţi spiritul
comercial, cum se mai spune, fac afaceri şi au mirosul banului?
14. Simţul frumosului.
În ce măsură dispun aceste comunităţi de simţul frumosului, se
îmbracă decent, înfrumuseţează casa, cumpără lucruri de bun
gust, etc.?
15. Optimismul.

În ce măsură respectivele comunităţi prezintă optimism cu
încredere în viitor?
16. Capacităţi de imitaţie.
În ce măsură respectivele comunităţi imită şi copiază cu
uşurinţă manifestările altor neamuri?
17. Scepticismul.
În ce măsură aceste comunităţi manifestă pesimism, cu interes
scăzut pentru viitorul lor?
18. Disciplina şi organizarea.
În ce măsură aceste comunităţi sunt disciplinate şi organizate în
viaţa de toate zilele.
19. Bunătatea şi blândeţea.
În ce măsură aceste comunităţi dau dovadă de bunătate /
blândeţe în cadrul relaţiilor dintre ele?
20. Inteligenţa este un criteriu general pentru înţelegerea mai
uşoară şi rezolvarea mai rapidă a problemelor curente. În ce
măsură apreciaţi că respectivele comunităţi dispun de această
trăsătură care le ajută în viaţă?
21.Solidaritatea.
În acţiunile lor comune, în ce măsură aceste comunităţi
manifestă sprijin si solidaritate în rezolvarea problemelor
comune ale localităţilor în care trăiesc împreună?
22. Simţul onoarei.
La care comunităţi etnice se manifestă respectarea cuvântului
dat, a punctualităţii şi seriozităţii faţă de promisiunile făcute?
23. Spirit întreprinzător.
În ce măsură comunităţile de mai jos dau dovadă de iniţiativă,
curaj în asumarea unor riscuri, capacitate de intrare în afaceri
pe cont propriu cu mari cheltuieli de energie şi de dinamism?
24. Evitarea conflictelor.
Indiferent de felul lor, în mod curent, între diverse comunităţi
mai apar şi unele conflicte. În ce măsură aceste comunităţi ştiu
să evite posibile conflicte interetnice ?
25. Spiritul critic.

În ce măsură dispun aceste comunităţi de capacitatea analizei
de situaţii, de verificarea a ceea ce spun alţii, de prezentarea
unor puncte individuale de vedere şi de acţiune ulterioară a
deciziilor asumate?
26. Ataşamentul faţă de România.
În ce măsură consideraţi că aceste comunităţi manifestă
ataşamentul faţă de România, ca ţară în care trăiesc?
27. Individualism.
În ce măsură aceste comunităţi se caracterizează prin
individualism în sensul apărării până la egoism a proprietăţii
private?
28. Perseverenţa până la finalizare.
În ce măsură respectivele comunităţi îşi duc cu tenacitate
acţiunile lor până la capăt şi le urmăresc până la finalizare ?
29. Agresivitatea.
În ce măsură aceste comunităţi prezintă manifestări agresive
prin fapte sau manifestări verbale care împiedică buna
convieţuire cu celelalte comunităţi?
30. Tradiţionalismul
În ce măsură aceste comunităţi ţin la obiceiurile şi tradiţiile lor,
care din ele sunt mai conservatoare şi manifestă o mai mare
opoziţie la schimbări?
31. Supuşenia şi obedienţa.
În ce măsură acceptă ele situaţii generale de nedreptate socială?
32. Omenia.
În ce măsură respectivele comunităţi dau dovadă de înţelegere
si omenie în raporturile lor?
33. Capacitatea de iniţiativă.
În ce măsură aceste comunităţi dau dovadă de iniţiative pe plan
local?
34. Simţul umorului.
În ce măsură aceste comunităţi manifestă detaşare şi umor faţă
de situaţiile curente?
35. Realismul.

În ce măsură comunităţile prezentate dau dovadă de realism,
respectiv nu cer mai mult decât pot obţine?
36. Preţuirea propriei identităţi etnice.
În ce măsură aceste comunităţi preţuiesc faptul că aparţin unei
anumite etnii, cu depunere de efort pentru păstrarea şi
dezvoltarea identităţii lor?
37. Fatalismul.
Care comunităţi din cele de mai jos au credinţa şi acceptă mai
uşor ideea de fatalitate, predestinare, soartă sau destin?
38. Profesionalismul.
În ce măsură aceste comunităţi dau dovadă de seriozitate şi
competenţă în acţiunile lor?
39. Ambiţia.
În ce măsură respectivele comunităţi se caracterizează prin
ambiţie în realizarea scopurilor pe care şi le propun?
40. Inventivitatea.
În ce măsură aceste comunităţi dovedesc capacitatea de a inova
soluţii proprii la situaţii noi?
41. Comunicativitatea cu sinceritate.
În ce măsură aceste comunităţi manifestă disponibilitate şi
dialog sincer, faţă de alte comunităţi?
42. Spiritul de sacrificiu.
În ce măsură aceste comunităţi dovedesc spirit de sacrificiu în
folosul comunităţii lor?
43. Hărnicia.
În ce măsură aceste comunităţi sunt recunoscute ca harnice în
acţiunile lor?
44. Mândria.
În ce măsură respectivele comunităţi sunt mândre că aparţin
etniei lor?
45. Credinţa religioasă.
În ce măsură aceste comunităţi depun eforturi pentru păstrarea
credinţei lor confesionale?
46. Toleranţa faţă de alte etnii.

În ce măsură respectivele comunităţi sunt tolerante unele faţă
de altele?
47. Onestitatea.
În ce măsură aceste comunităţi se caracterizează prin cinste şi
onestitate?
48. Simţul răspunderii.
În ce măsură respectivele comunităţi se consideră
răspunzătoare pentru faptele lor?
49. Curajul şi cutezanţa.
În ce măsură aceste comunităţi credeţi că dovedesc curaj şi
cutezanţă?
50. Receptivitatea faţă de ideile altora.
În ce măsură aceste comunităţi credeţi că sunt receptive la
ideile altora ?
(Gârlan, 2011)

Definitivarea instrumentelor de cercetare vizează
transformarea indicilor şi indicatorilor construiţi în
etapa anterioară, în întrebări ce urmează a fi adresate
subiecţilor investigaţi. Fiecărei ipoteze sau dimensiuni
exploratorii a cercetării îi corespunde cel puţin o întrebare în
ghidul de chestionar sau de inteviu etc.
Cele mai uzuale întrebări într-un ghid de chestionar sunt cele
închise, care solicită răspuns de tipul Da sau Nu, sau solicită
selecţia dintr-o paletă de răspunsuri precodificate de tipul Foarte
mult, Mult, Puţin, Foarte puţin, Deloc. De obicei se introduce
precodificată situaţia de non-răspuns de tipul NS/NR.
Exemplu!

Investigând gradul de satisfacţie a participanţilor la programe
de formare putem avea următoarele variante de răspuns:
Sunteţi satisfăcut de informaţiile primite în cadrul programele
de formare la care aţi participat?
1 Extrem de satisfăcut;
2 Satisfăcut;
3 Puţin satisfăcut;
4 Nesatisfăcut;
5 Total nesatisfăcut;
6 98/99.NŞ/NR.
Acest tip de întrebare cu răspuns precodificat se
pretează la analiza statistică a rezultatelor.
În funcţie de modul în care este adresată întrebarea,
se pot obţine răspunsuri total diferite, datorită tendinţei spre
conformism a subiecţilor, respectiv a tendinţei acestora de
personalizare a întrebărilor. Vasile Miftode (2011) arată că în
timpul unei anchete realizate în timpul celui de-al II-lea război
mondial, la întrebarea: SUA ar trebui să intre în război? S-au
obţinut 24% răspunsuri pozitive în timp ce la întrebarea: SUA
trebuie să declare război Germaniei? S-au obţinut doar 17 %
răspunsuri pozitive, datorită valorii afective negative induse de
termenul a declara război. Ambele întrebări vizau acelaşi sens,
dar diferenţa de formulare aduce o modificare a răspunsurilor
subiecţilor datorită diferenţei perceptive.
În sociologia electorală, intenţia de vot diferă de opţiunea
electorală. De obicei la întrebarea: Aţi vota candidatul X?,
scorul este mai mare decât atunci când se măsoară efectiv la
ieşirea de la urne rezultatele, întrucât intenţia de vot nu
măsoară şi absenteismul.
Sarcină de învăţare 2: Lectură obligatorie

Pentru o cât mai amplă înţelegere a construcţiei instrumentelor de
cercetare, invităm studenţii să lectureze capitolul “Ancheta prin
chestionar”, din Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie
generală, Sociologie juridică. Metodologia cercetării sociale. Bucureşti,
România: Editura Tritonic, pp. 146-149.

Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a construcţiei instrumentelor de
cercetare, invităm studenţii să lectureze capitolul “Redactarea
formularului de chestionar”, din Miftode, V. (2011). Tratat de
metodologie sociologică. Iaşi, România: Editura Lumen, pp. 246272.
Sarcină de lucru 1:
Construiţi un ghid de chestionar pentru o posibilă cercetare
vizând fenomenul birocratic în România contemporană.
Sarcină de lucru 2:
Realizaţi un eseu cu privire la construcţia instrumentelor de
investigaţie sociologică pornind de la lectura capitolelor
“Ancheta prin chestionar”, din Sandu, A. (2014a). Elemente de
sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică. Metodologia cercetării
sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 146-149 şi/sau
de la capitolul “Redactarea formularului de chestionar”, din
Miftode, V. (2011). Tratat de metodologie sociologică. Iaşi,
România: Editura Lumen, pp. 246-272.
I.5.7. Aplicarea în teren a instrumentelor de
cercetare
În această etapă se vor aplica efectiv în teren
tehnicile de investigare selectate. Etapa vizează colectarea

datelor ce vor fi ulterior analizate cantitativ sau calitativ.
Aplicarea instrumentelor se va realiza fie de cercetătorii înşişi,
fie de operatori instruiţi.
Operatorii de teren trebuie să cunoască cel puţin:
 obiectivele şi ipotezele cercetării;
 procedeul de eşantionare utilizat (cel puţin în linii mari,
pentru a fi capabil să aplice exact pasul de eşantionare, şi dacă
este cazul să poată să răspundă la eventualele întrebări ale
subiecţilor);
 procedeul de administrare a formularelor şi regulile pe
care trebuie să le respecte, fiind capabil astfel să ofere
informaţiile şi să dea instrucţiunile necesare respondenţilor
pentru a răspunde corect la chestionar;
 procedeele primare de colectare şi de introducere a
datelor.
În cadrul instructajului realizat cu operatorii de teren se va face
cel puţin un exerciţiu practic ce vizează aplicarea unui
chestionar unui subiect, luându-se în discuţie problemele ce pot
apărea în timpul aplicării tehnicilor de investigare. În cazul
aplicării unor instrumente ce conţin întrebări deschise, se va
explicita operatorilor limita până la care pot oferi subiecţilor
informaţii cu privire la itemul respectiv, fără a distorsiona prin
aceasta răspunsurile subiecţilor.
În cazul anchetei prin interviu, atunci când interviurile sunt
nondirective sau nonstructurate, instructajul trebuie să conţină
tehnici de facilitare a răspunsurilor subiecţilor, şi modalităţi
prin care aceştia pot fi încurajaţi să ofere date cât mai complete
la întrebările formulate. Indiferent de forma de administrare a
instrumentelor de investigare, operatorii trebuie să cunoască şi
să aplice efectiv consemnul etic ce vizează obţinerea
consimţământului informat din partea participanţilor la
investigaţie. Aceasta vizează cel puţin faptul că subiecţii au
dreptul să se retragă oricând de la a răspunde la diverse
întrebări în totalitate sau în parte, şi că de asemenea rezultatele

vor
fi
prelucrate
strict
statistic,
menţinându-se
confidenţialitatea asupra persoanei care a furnizat datele. De
obicei aceste informaţii sunt trecute în antetul formularului de
chestionar, sau în cercetările mai noi, se ataşează un formular
separat de consimţământ informat. În general, în cercetările pe
bază de chestionar, mai ales acolo unde nu există riscul ca
identitatea respondentului să fie cunoscută de cercetători,
considerăm suficient trecerea elementelor de consimţământ
informat la începutul formularului de chestionar. În cercetările
mai complexe, mai ales cele bazate pe interviu sau focus-grup,
atunci când sunt vizate populaţii vulnerabile, sau teme ce pot
produce
disconfort
participanţilor,
formularul
de
consimţământ informat este obligatoriu.
Exemplu!

Formularea vizând consimţământul informat trecută în
preambulul unui chestionar:
Sunteţi invitat să răspundeţi la un chestionar de X întrebări,
vizând problematica dezvoltării resurselor umane din industria
ospitalităţii din Judeţul Dumneavoastră. Răspunsurile
Dumneavoastră vor fi confidenţiale, prelucrarea datelor
făcându-se prin metode statistice ce nu solicită informaţii cu
privire la persoana respondentului. Datele nu vor fi utilizate
decât în scopul menţionat, vă puteţi retrage oricând din
cercetare sau puteţi să nu răspundeţi la una sau mai multe
întrebări la care consideraţi că nu doriţi să răspundeţi.
Pentru deplina reuşită a anchetei în general se
consideră necesară îndeplinirea unor condiţii
referitoare la:

 sinceritatea cu subiecţii, expunerea clară a scopului
cercetării, încă din etapa obţinerii consimţământului informat;
 câştigarea încrederii şi colaborării (co-participarea)
subiecţilor;
 minima intervenţie şi minimul disconfort implicat de
cercetare pentru subiect;
 capacitatea de a da explicaţiile cerute;
 neinfluenţarea subiectului în timul răspunsurilor oferite.
Ca atare este necesară o poziţie de neutralitate axiologică (din
perspectiva valorilor proprii ale operatorului, care nu trebuie să
fie sub nici o formă impuse sau sugerate respondentului)
(Miftode, 2011).
Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a relaţiei operatorilor de
teren cu subiecţii investigaţi, prezentăm în continuare un
fragment din capitolul “Observaţii ale intervievatorilor”, din
Dragomir, C. (2009). O socioantropologie a dezastrelor naturale.
Oameni înecaţi în lacrimi, case prăbuşite. Iaşi, România: Editura
Lumen, pp. 81-82.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Vă invităm să lecturaţi capitolul “Observaţii ale
intervievatorilor”, din Dragomir, C. (2009). O socioantropologie a
dezastrelor naturale. Oameni înecaţi în lacrimi, case prăbuşite. Iaşi,
România: Editura Lumen, pp.81-82.

I.5.8. Prelucrarea datelor şi informaţiile obţinute. Analiza
rezultatelor
Prelucrarea datelor cantitative se face prin mijloace
statistice ce vizează frecvenţa unui anumit răspuns şi
ponderea sa statistică din totalul răspunsurilor. De
exemplu, se evidenţiază numărul de selecţie a itemului “a” la
întrebarea 1, din numărul total de răspunsuri la această
întrebare, excluzând sau nu, non-răspunsurile.
Exemplu!
Prezentăm un exemplu de analiză statistică simplă a
răspunsurilor imaginare a unor subiecţi la o serie de întrebări
vizând dezvoltarea resurselor umane din industria ospitalităţii
din Judeţul X.
1. Categorii de cunoştinţe şi competenţe vizate. Manageri
Manageri
Fundamentale
Generale pe domeniul de activitate
Specifice ocupaţiei
NŞ/NR
Total

Frecvenţă
8
5
27
1
40

Procent
20%
12,5%
67,5%
2,5%
100%

2. Competenţele necesare pentru viitor în rândul angajaţilor.
Manageri
Manageri
Fundamentale
Generale pe domeniul de
activitate
Specifice ocupaţiei
NŞ/NR
Total

Frecvenţă
9
4

Procent
22,5%
10%

25
2
40

62,5%
5%
100%

3. Adecvarea competenţelor profesionale obţinute. Lucrători
pensiuni turistice

Fundamentale
Generale pe domeniul de
activitate

Lucrători pensiuni turistice
Frecvenţă
Procent
6
22,5%
10
10%

Specifice ocupaţiei
NŞ/NR
Total

17
7
40

62,5%
5%
100%

4. Cunoştinţele şi competenţele necesare. Lucrători pensiuni
turistice

Fundamentale
Generale pe domeniul de activitate
Specifice ocupaţiei
NŞ/NR
Total

Lucrători pensiuni turistice
Frecvenţă
Procent
9
22,5%
7
17,5%
21
52,5%
3
7,5%
40
100%

Sarcină de învăţare 1: Lectură obligatorie
Pentru o cât mai amplă înţelegere a etapei de prelucrare şi analiză a
datelor cantitative, invităm studenţii să lectureze capitolul
Hreniuc, D., Paşcu, P. G., Pintiliuc, I. G., Todoran, C. M.,
Toma, M. E., Turtă, M. (2014). Atitudinea legată de viaţa
sexuală a studenţilor (pp. 83-132). În Sandu, A. (coord.).
Seminarii de etică şi sociologie. Iaşi, România: Editura Lumen. Din
acest capitol vă invităm să observaţi modalitatea în care colegii
Dumneavoastră din promoţiile anterioare, studenţi ai Facultăţii
de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au realizat analiza
datelor obţinute prin chestionar şi prelucrarea statistică a
acestora (cap. 6. Rezultate obţinute şi interpretarea lor, pp. 104120).
Prelucrarea datelor calitative se poate face prin
mijloace statistice, analizându-se frecvenţa apariţiei
unui fenomen, relevanţa acestuia, corelaţiile dintre
indicatorii avuţi în vedere etc, dar mai ales pe baza analizei
efective de conţinut. Este pusă în evidenţă validarea sau
invalidarea ipotezelor, prelucrarea datelor calitative, vizează
identificarea semnificaţiilor oferite de subiecţi unor fenomene,
instituţii etc. Sunt construite categorii structurale de răspunsuri,
modalităţi particulare de interpretare, corelaţii între răspunsurile
provenite de la diverşi subiecţi (Denzin, Lincoln, 2000; 2003).
Sarcină de învăţare 2: Lectură obligatorie
Pentru o cât mai amplă înţelegere a etapei de prelucrare şi analiză a
datelor calitative, invităm studenţii să lectureze articolul Sandu,

A., Cojocaru, D., Gavrilovici, C., Oprea, L. (2013). Încrederea dimensiune etică a îngrijirii medicale a condiţiei cronice. Revista
Română de Bioetică, Vol. 11, Nr. 1, Ianuarie-Martie 2013, pp. 88103. Disponibil online la adresa:
http://www.bioetica.ro/index.php/arhivabioetica/article/view/265/445
Analiza rezultatelor obţinute reprezintă o continuare
directă a etapei de prelucrare a datelor şi vizează
analiza rezultatelor şi semnificaţiilor concrete ale
acestora, validarea modelului teoretic sau construcţia unui
model teoretic în cazul cercetărilor explorative.
Sunt operate generalizări sau particularizări, analize şi sinteze
pornind de la datele existente şi corelarea acestora cu literatura
de specialitate.
Concluziile formulate vor avea în vedere răspunsurile la
întrebările de cercetare şi evidenţierea rezultatelor semnificative
pentru obiectivele cercetării.
În cadrul analizei rezultatelor se are în vedere corelarea dintre
răspunsurile la diverşi itemi şi semnificaţiile posibile pentru
diversele corelaţii obţinute. Aceste corelaţii sunt exprimate de
obicei de forma: X% dintre respondenţii care au ales răspunsul
“a” la întrebarea Y, au răspuns de asemenea “a” la întrebarea
Z.
Exemplu!

Exemplu de răspunsuri corelate la două întrebări:
30% dintre studenţii care au răspuns afirmativ la întrebarea
vizând interesul pentru politică, au răspuns de asemenea
afirmativ la întrebarea dacă ei înşişi fac parte dintr-un partid

politic. Semnificaţia unei astfel de corelaţii poate fi
neîncrederea în partide politice a tinerilor, chiar şi a celor care
sunt interesaţi de viaţa politică.

I.5.9. Redactarea raportului de cercetare
Raportul de cercetare presupune prezentarea in
extenso a rezultatelor şi modalităţilor de obţinere a
acestora, discuţii cu privire la validitatea rezultatelor
şi concordanţei între obiectivele cercetării şi rezultatele acesteia.
Raportul de cercetare poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor
şi/sau utilizat pentru diseminarea rezultatelor sub forma
publicării ca articole în jurnale ştiinţifice, ca monografii, sau sub
forma prezentărilor la conferinţe de specialitate.
Concluziile unui raport de cercetare trebuie să fie scurte şi
complete, iar exprimarea trebuie să fie clară, precisă şi concisă.
Ideile şi concluziile trebuie să fie argumentate făcându-se
trimitere atât la literatura de specialitate care conţine rezultate
ale unor cercetări în acelaşi domeniu, cât mai ales la datele
propriei cercetări.
Exprimarea poate fi de forma: Din faptul că am obţinut o
corelaţie pozitivă a rezultatelor la întrebările X şi Y
concluzionăm că... .
Rezultatele trebuie să se refere direct la ipotezele de cercetare şi
la axele tematice ale cercetării în sine. La fiecare dintre
obiectivele şi ipotezele cercetării trebuie să se regăsească un
răspuns în concluzii. Cititorul raportului de cercetare trebuie să
poată înţelege parcursul logic de la ipoteză la concluzii, dacă
acestea au fost validate sau infirmate şi modalitatea în care au
fost interpretate datele.
Sarcină de lucru 1:
Analizaţi raportul de cercetare: Sandu, A., Ponea, S.,
Cojocaru, Şt. (2010). Appreciative evaluation of training

programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center
[Evaluarea apreciativa a programelor de training. Studiu de caz:
Centrul de Consultanta si Training Lumen]. Social Research
Reports, 2010, vol. 8, pp. 1-77. Disponibil online la adresa:
http://www.researchreports.ro/images/researchreports/social/srr_2010_
v008.pdf
Identificaţi cel puţin o concluzie a raportului de cercetare, cărui
obiectiv de cercetare îi corespunde şi traseul logic prin care
autorii au ajuns la respectiva concluzie pornind de la datele din
raport.
Test recapitulativ
1. Ce reprezintă determinarea obiectului cercetării?
R: Determinarea obiectului cercetării reprezintă o etapă
de clarificare teoretică asupra obiectului, fenomenului sau
situaţiei ce va fi supusă cercetării.
2. Ce se va urmări pe teren în etapa de preanchetă?
R: În cadrul preanchetei se va urmări în teren întinderea
fenomenului studiat, se vor solicita opinii din partea unor
persoane cheie, se vor face observaţii preliminarii la faţa
locului, precum şi interviuri nestructurate, care vor duce la
corecta identificare a obiectivelor cercetării, a metodologiilor şi
a direcţiilor în care cercetarea se va desfăşura.
3. Ce vizează obiectivele unei cercetări?
R: Obiectivele unei cercetări vizează cunoaşterea unui fenomen
social sau comunicaţional, sub o serie de aspecte particulare ale
acestuia, de exemplu: cunoaşterea specificului practicii de
asistenţă socială în organizaţia X, sau construcţia socială a ideii
de bunăstare la membrii comunităţii Y.
4. Din ce este constituit eşantionul?

R: Eşantionul constituie o parte a populaţiei studiate a cărei
investigare poate duce la concluzii reprezentative pentru
întreaga colectivitate de origine, şi care pot fi extrapolate ca
fiind opiniile acesteia.
5. Care sunt cele mai uzuale procedee de eşantionare?
R: În mod obişnuit sunt practicate două procedee de
eşantionare, unul probabilist - bazat pe alegerea prin hazard şi
celălalt prin acordarea de cote.
6. Sub ce formă sunt definitivate instrumentele de
cercetare în urma pretestării?
R: În urma pretestării efectuate, instrumentele de cercetare sunt
definitivate sub forma ghidului de interviu, formulare de
chestionar.
7. Ce vizează etapa aplicării în teren a instrumentelor de
cercetare?
R: Etapa vizează colectarea datelor ce vor fi ulterior analizate
cantitativ sau calitativ.
Sugestii de eseuri
1. Proiectaţi şi realizaţi o cercetare pe tema: Dezvoltarea
resurselor umane în industria ospitalităţii din Judeţul
Suceava (sau din Judeţul Dumneavoastră, dacă sunteţi
din alt Judeţ).
2. Proiectaţi şi realizaţi o cercetare pe tema: Birocraţia
funcţională în instituţiile publice din Judeţul Suceava
(sau din Judeţul Dumneavoastră, dacă sunteţi din alt
Judeţ).

I . 6 . M et o d o lo g ia c a nt it a t iv ă

I.6.1. Sondajul de opinie. Ancheta prin chestionar
Ancheta prin chestionar3 - metoda cea mai utilizată
în cercetarea socială, fiind cea mai cunoscută, uneori
identificată cu cercetarea sociologică însăşi (Hatos,

2002).
Literatura de specialitate cuprinde numeroase încercări de
definire a acestei metode.
Ancheta este – o metodă de interogare asupra faptelor sociale
precum şi a opiniilor, atitudinilor, motivaţiilor existente la
nivelul grupurilor umane, mai mici sau mai mari, de analiză
cuantificabilă a datelor în vederea descrierii şi explicării lor
(Hatos, 2002).
Roger Mucchielli (1972), considera chestionarul o listă de
întrebări.
Earl Babbie spune că prin chestionar se înţelege „o metodă de
colectare a datelor prin (1) întrebările puse persoanelor sau (2)
prin chestionarea acestora dacă sunt în acord sau în dezacord
cu enunţurile care reprezintă diferite puncte de vedere” (cf.
Traşă, 2010).
Proiectarea chestionarelor. Consideraţii generale despre
chestionarul sociologic

Elaborarea instrumentului se bazează pe etapa anterioară a
operaţionalizării. În această etapă se construiesc procedeele de
măsurare a diferitelor concepte care intervin în cercetare de
exemplu: coeziunea grupului, participarea la activităţile grupului
de elevi, motivaţia pentru participarea la orele de educaţie
fizică, bugetul de timp liber, bugetul de timp alocat pentru
3 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică,
Metodologia cercetării sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 146149.

activităţi fizice etc. Finalitatea acestei etape este asigurarea unei
cât mai bune validităţi şi fidelităţi a măsurărilor noastre.
Întrebările corespund indicatorilor identificaţi pentru
conceptele pe care dorim să le măsurăm. De exemplu,
conceptul de satisfacţie faţă de orele de educaţie fizică poate să
fie cuprins în unul sau mai mulţi indicatori:
Cât de mulţumit sunteţi de orele de educaţie fizică?
4. foarte mulţumit 3. mulţumit 2. nemulţumit
nemulţumit 9. NŞ/ NR

1. foarte

Orice întrebare din chestionar, în mod normal, derivă dintr-un
set de ipoteze referitoare la fenomenul cercetat. Adeseori,
ipotezele nu sunt explicitate, dar ele au orientat, chiar dacă nu
sistematic şi conştient, construcţia instrumentului.
Trebuie menţionat (Hatos, 2008) că regulile de formulare a
întrebărilor din chestionar se aplică atât în anchetele indirecte,
cât şi în cele directe. În construcţia întrebărilor trebuie să se
ţină cont de o serie de criterii:
 relevanţa – conţinutul întrebărilor trebuie să fie corelat
cu tema şi să aibă relevanţă pentru obiectivele cercetării;
 simetria – fiecare întrebare trebuie să se refere la un
anumit aspect particular şi unic al cercetării;
 claritatea şi simplitatea – întrebările trebuie să fie clare,
simple, precise şi să reflecte într-o manieră consistentă sensul
itemului la care se face referire;
 adaptarea limbajului – care trebuie să fie înţeles de către
persoanele supuse anchetei (Traşă, 2010).

Pretestarea chestionarului şi studiul pilot

Un moment care nu poate să lipsească din elaborarea
instrumentului unei anchete este pretestarea chestionarului.
După elaborarea chestionarului într-o primă formă, acesta este
aplicat unui lot de subiecţi selectat din populaţia cercetării.
Analiza rezultatelor acestei aplicări poate aduce mai multe
contribuţii valoroase la producerea, în final, a unui chestionar
cât mai bun:
 Identificarea întrebărilor care produc multe nonrăspunsuri sau răspunsuri evazive;
 Identificarea erorilor de formulare a întrebărilor sau a
variantelor de răspuns;
 Stabilirea variantelor de răspuns la întrebările închise
prin înregistrarea acestora prin întrebări deschise în pretestare;
 Identificarea unor întrebări necesare, dar ignorate
iniţial;
 Aprecierea validităţii şi fidelităţii unor instrumente de
măsurare complexe (Hatos, 2002).
Tipuri de întrebări:
 după conţinut:
Factuale - prin care se înregistrează stări şi acţiuni ale indivizilor
sau ale comunităţilor în care trăiesc. Se referă la date despre
care preferăm să-i întrebăm direct pe subiecţi (Hatos, 2002).
De opinie - prin care se înregistrează tendinţe, date referitoare la
universul interior al subiectului, adică păreri, opinii, atitudini,
motivaţii, credinţe. Acestea nu pot fi obţinute prin observaţie
directă, fiind nevoie de interogarea subiecţilor. Interesul pentru
opinii este justificat de presupoziţia că universul „interior” al
persoanei explică în mare parte comportamentul acesteia.
Măsurări valide şi fidele ale atitudinilor presupun utilizarea
scalelor, adică a mai multor întrebări, care să acopere

extensiunea conceptului atitudinal şi să elimine erorile
sistematice (Hatos, 2002).
Cunoştinţe - care pot fi utilizate pentru a evalua gradul în care
subiecţii cunosc anumite subiecte, pentru a evidenţia
preocupările intelectuale ale subiecţilor, ori pentru a verifica
onestitatea, sau doar simpla tendinţă a subiecţilor de a oferi
răspunsuri dezirabile din punct de vedere social (Hatos, 2002).
 după forma de înregistrare
Închise (precodificate) – care au variante de răspuns prestabilite;
Deschise (postcodificate) – care nu au variantele de răspuns
prestabilite.
Pe lângă acestea apar destul de des, variantele de semi-deschise
(sau semi-închise), când alături de variantele prestabilite, apare
şi o variantă deschisă (Hatos, 2002).
Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a etapelor anchetei prin chestionar,
invităm studenţii să lectureze “Etapele anchetei prin chestioar”
din Miftode, V. (2011). Tratat de metodologie sociologică. Bucureşti,
România: Editura Lumen, pp. 233-276.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a analizei datelor, invităm
studenţii să lectureze “Analiza datelor” din Miftode, V. (2011).
Tratat de metodologie sociologică. Bucureşti, România: Editura
Lumen, pp. 276-279.

Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a anchetelor bazate pe chestionar,
invităm studenţii să lectureze “Sondajul de opinie-formă a
anchetei pe bază de chestionar” din Miftode, V. (2011). Tratat
de metodologie sociologică. Iaşi, România: Editura Lumen,
pp. 279-282.
Sarcină de învăţare 4: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a chestionarului în cercetarea
sociologică, invităm studenţii să lectureze capitolul “Chestionarul
în cercetarea sociologică”, din Chelcea, S. (2001). Tehnici de
cercetare sociologică. Curs Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative, Bucureşti, pp. 73-125. Disponibil online la
adresa:
http://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/septimiuchelcea-tehnici-de-cercetare-sociologica1.pdf.
Sarcină de lucru 1:
Realizaţi un ghid de chestionar cu tema: Satisfacţia
muncii şi dezvoltarea profesională a angajaţilor din
administraţia publică din Judeţul Dumneavoastră.

I.6.2. Experimentul în domeniul ştiinţelor sociale
Experimentul4 este o formă de observaţie
structurată, realizată într-un cadru artificial (Chelcea,
2001). Experimentul poate avea o valoare deosebită
în procesul de verificare (cantitativă) a ipotezelor cauzale
(Chelcea, 2001). Psihologia experimentală, ca ramură a ştiinţei,
urmăreşte validarea unor ipoteze prin variaţia controlabilă a
unei singure variabile în condiţiile menţinerii constante a
tuturor celorlalte. În ceea ce urmează ne vom referi la
experimentul clinic aleatoriu, ca formă de experiment social.
Experimentul clinic

Procesul de design al unui experiment de tipul trial randomizat
poate fi conceptualizat în 5 întrebări (Green, 2002).
CE? - A conduce un trial randomizat implică comparaţia a
două sau mai multe grupuri de intervenţie în ceea ce priveşte
rezultatul aşteptat. O primă întrebare se referă la ce anume se
compară. Structura unui experiment poate cuprinde o varietate
largă de situaţii de comparaţie, printre care:
 o intervenţie nouă versus o condiţie de „neintervenţie”;
 o intervenţie experimentală nouă versus placebo;
 o intervenţie versus o altă intervenţie;
 o intervenţie versus aceeaşi intervenţie la care se adaugă
un element în plus (Vlasă, 2011).
CARE? - Ceea ce face un experiment (trial randomizat) să fie
etic este prezenţa incertitudinii, şi anume nu se ştie care dintre
cele două alternative de intervenţie este mai eficientă. Un
4 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică,
Metodologia cercetării sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 150153.

experiment asigură o evaluare imparţială a consecinţelor alegerii
unei intervenţii, şi nu alteia (Vlasă, 2011).
DE CE? - Obiectivele unui experiment trebuie să fie clar
definite. De asemenea, este necesar ca un experiment clinic să
aibă o metodă adecvată de măsurare a rezultatelor (Vlasă,
2011).
CINE? - Este esenţial să fie definit criteriul de eligibilitate
pentru experiment. Capacitatea de a recruta un număr mai
mare de participanţi pentru experiment poate spori rezultatele
statistice, furnizând un nivel mai mare de generalizare.
CÂŢI? - Un aspect esenţial în design-ul unui experiment este
determinarea mărimii eşantionului şi a duratei de intervenţie.
Numărul de participanţi la experiment trebuie să fie adecvat
pentru a produce efecte particulare ale intervenţiei. Prin
mărirea numărului de participanţi creşte gradul de precizie al
efectelor intervenţiei (Vlasă, 2011).
Cercetarea experimentală urmăreşte obţinerea unor rezultate
repetabile ca să certifice aplicabilitatea acestora în orice situaţie
reală, care să corespundă cel puţin parţial situaţiei
experimentale. În practică, cel mai adesea se stabileşte un grup
martor şi un grup experimental, care îndeplinesc aceleaşi
condiţii, fiind considerate omogene şi relativ simetrice.
Grupului experimental i se aplică o variabilă independentă prin
măsurarea căreia se pot trage concluzii referitoare la ipotezele
propuse. În psihologia experimentală sunt testate experimental
reacţii ale subiecţilor, putând fi verificate ipoteze cu privire la
specificităţi comportamentale. Experimentul social implică o
serie de limite de natură etică. În ceea ce priveşte practica
experimentală, sunt formulate o serie de coduri etice care
trebuie riguros urmărite (Astărăstoae, Loue, Ioan, 2009).
Codul de la Nuremberg prevede:
 caracterul obligatoriu al consimţământului voluntar al
participanţilor;
 caracterul benefic pentru societate al rezultatelor şi

imposibilitatea de a obţine rezultate prin alte metode;
 fundamentarea studiului pe rezultate anterioare,
obţinute înafara experimentelor pe subiecţi umani, care să
presupună anticiparea unor rezultate ale experimentului de faţă;
 trebuie evitată lezarea fizică sau psihică inutilă;
 renunţarea la efectuarea oricărui experiment, dacă există
indicii că lezarea subiecţilor este semnificativă;
 experimentele trebuie conduse de către persoane cu
calificare ştiinţifică corespunzătoare;
 subiecţii trebuie să se poată retrage oricând din
cercetare, chiar dacă aceasta ar afecta buna funcţionare a
cercetării şi rezultatele acesteia;
 cercetătorul trebuie să fie gata să întrerupă sau să
încheie experimentul, atunci când consideră că desfăşurarea
acestuia afectează participanţii în continuare.
Principiile eticii cercetătorilor pe subiecţi umani, şi anume:
respectul pentru persoană, principiul beneficiului şi cel al
dreptăţii (Astărăstoae, Loue, Ioan, 2009), sunt aplicabile în
orice fel de cercetare inclusiv în cea socială.
Cercetarea experimentală este considerată din acest punct de
vedere de unii cercetători (Miftode, 2011; Chelcea, 2001) ca
având cele mai serioase implicaţii etice. De aceea, în ceea ce
priveşte experimentul pe populaţii numeroase, unde este
imposibil de obţinut consimţământul informat, este de obicei
înlocuit de cercetarea participatorie şi metoda participantului
observator, prin care observatorul participă direct la viaţa
comunităţii studiate, ceea ce se presupune că o afectează cel
mai puţin. O altă metodă experimentală este aşa zisul
Experiment Ex. Post Facto, şi anume analiza unui eveniment
deja petrecut, ca şi cum ar fi avut caracterul unui experiment,
identificându-se variabile aleatorii.

Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a experimentului în investigaţia
sociologică, invităm studenţii să lectureze “Experiment şi
“intervenţie socială” din Miftode, V. (2011). Tratat de metodologie
sociologică. Iaşi, România: Editura Lumen, pp. 169-171.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a tipurilor de experimente,
invităm studenţii să lectureze “Tipurile experimentelor”, din
Miftode, V. (2011). Tratat de metodologie sociologică. Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 180-194.
Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a experimentului în ştiinţele
socioumane, invităm studenţii să lectureze capitolul
“Experimentul în ştiinţele socioumane”, din Chelcea, S. (2001).
Tehnici de cercetare sociologică. Curs Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative, Bucureşti, pp. 159-197. Disponibil online la
adresa:
http://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/septimiuchelcea-tehnici-de-cercetare-sociologica1.pdf.
Test recapitulativ
socială?

1. Care este cea mai utilizată metodă în cercetarea

R: Ancheta prin chestionar, metoda cea mai utilizată în
cercetarea socială, fiind cea mai cunoscută, uneori identificată
cu cercetarea sociologică însăşi.
2. Ce este ancheta sociologică?
R: Ancheta este – o metodă de interogare asupra faptelor
sociale precum şi a opiniilor, atitudinilor, motivaţiilor existente
la nivelul grupurilor umane, mai mici sau mai mari, de analiză
cuantificabilă a datelor în vederea descrierii şi explicării lor.
3. Cum defineşte Roger Mucchelli chestionarul?
R: Roger Mucchielli considera chestionarul o listă de întrebări.
4. Ce este experimentul în ştiinţele sociale?
R: Experimentul este o formă de observaţie structurată,
realizată într-un cadru artificial.
Sugestii de eseuri
Realizaţi un eseu cu tema: Experimentul în ştiinţele
sociale, utilizând bibliografia indicată.

I . 7 . M et o d o lo g ie c a l it a t i v ă
I.7.1. Cercetarea calitativă în ştiinţele sociale şi ale
comunicării
Cercetarea calitativă reprezintă „studierea oamenilor
în mediul lor natural, în viaţa de toate zilele. Ea
vizează cunoaşterea modului în care trăiesc oamenii,
în care vorbesc şi se comportă, precum şi a lucrurilor care îi
bucură şi îi supără. Ea ţinteşte mai ales spre cunoaşterea

sensului pe care îl au pentru oameni propriile cuvinte şi
comportamente” (Emerson, 1983).
Norman şi Yvona5 (apud. Chelcea, 2007) definesc cercetarea
calitativă ca fiind un proces de concentrare a mai multor
metode, implicând o abordare interpretativă şi naturalistă a
subiectului studiat.
Petre Iluţ (1997) consideră că sunt trei accepţiuni principale în
care este utilizată analiza calitativă în cercetare:
 cea de multi-, inter- sau chiar transparadigmatică;
 cea de paradigmă majoră, care include unele paradigme
particulare, dar nu pe cea pozitivistă;
 cea de strategie metodologică concretă (metode şi
practici de cercetări empirice) şi de finalizare şi prezentare a
rezultatelor, care poate avea un caracter aparadigmatic.
Petru Iluţ (1997) consideră cercetarea calitativă un domeniu de
investigaţie de sine stătător. El transcende discipline, domenii şi
subiecte tematice. O complexă şi interconectată familie de
termeni, concepte şi asumpţii înconjoară termenul “cercetări
calitative”. Acestea includ tradiţii asociate postpozitivismului,
poststructuralismului şi multe perspective de cercetare calitativă
sau metode conectate studiilor culturale şi interpretative.
Fiind vorba de o metodologie interpretativă, în care implicaţiile
opiniilor, viziunilor şi valorilor cercetătorului sunt majore, se
impune identificarea unor elemente metodologice care să
asigure relevanţa datelor, dacă nu validitatea lor după un model
similar celui din cercetarea cantitativă.
Alina Hurubean (2007) afirmă că:
„Specialiştii în domeniul socio-umanului pledează pentru
respectarea, pe parcursul investigărilor ştiinţifice, a
5 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2012b). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării, Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 47-56.

principiului triangulării (strategia de triangulare), care
porneşte de la premisa că realitatea socio-umană, 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”
(Hurubean, 2007).
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 adolescenţilor 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) (Caras,
2011).
Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a cercetării calitative, invităm
studenţii să lectureze capitolul “Consideraţii generale”, din Iluţ,
P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode.
Iaşi, România: Editura Polirom, pp. 74-76.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară

Pentru o cât mai amplă înţelegere a cercetării calitative, invităm
studenţii să lectureze capitolul „Caracteristicile şi stadiile
cercetării calitative”, din Baban, A. (2010). Metode Calitative de
Cercetare. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei, Secţia Psihologie, Cluj-Napoca, pp.10-20.
Disponibil online la adresa:
http://www.scribd.com/doc/121333527/Adriana-Baban
Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a cercetării calitative invităm
studenţii să lectureze capitolul „The Characteristics of
Qualitative Research (Caracteristicile cercetării calitative)”, din
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design:
Choosing Among Five Traditions (second edition). CA: Sage
Publication, Inc, pp. 36-41. Disponibil online la adresa:
https://is.vsfs.cz/el/6410/zima2013/B_KV/um/Creswell_20
07_Qualitative_Inquiry_and_Research_Design__Choosing_am
ong_Five_Approaches__2nd_edition.pdf
Sarcină de învăţare 4: Lectură suplimentară
Vă invităm să lecturaţi capitolul „Mixarea metodelor şi
metisarea teoriilor”, publicat în volumul Sandu, A. (2012b).
Metode de cercetare în ştiinţa comunicării, Iaşi, România: Editura
Lumen, pp. 66-67.
I.7.2. Interviul

Interviul6 apare ca un procedeu de investigaţie
ştiinţifică care, prin intermediul procesului
comunicării verbale, ajută la culegerea de date în
legătură cu scopul urmărit” (Pinto, Grawitz, 1964).
Tehnica interviului, consideră Vasile Miftode (2011), are
menirea de a ne furniza date suplimentare şi complementare cu
privire la tema studiată, care vor fi ulterior combinate cu datele
obţinute prin alte tehnici de investigaţie în vederea formulării
unor concluzii cu privire la universul cercetat.
În cadrul interviului se utilizează în general întrebări deschise
care să permită intervievatului o cât mai largă exprimare a
opiniilor sale, o descriere exactă a problemelor cu care se
confruntă, aşa cum el o percepe (Sandu, 2002).
În Tratatul de psihologie socială, Roger Daval şi colaboratorii
(1967) fac distincţiile cuvenite între situaţia de interviu şi
fenomenele psihosociologice amintite:
 Interviul presupune întrevederea, dar nu se confundă
cu aceasta. Oamenii se întâlnesc chiar fără scopul de a obţine
informaţii unii de la alţii, ci pur şi simplu pentru a se vedea,
pentru plăcerea de a fi împreună. Chiar dacă îşi vorbesc, nu
înseamnă neapărat că schimbă informaţii.
 Nu există interviu fără convorbire, dar nu orice
conversaţie constituie un interviu. Convorbirea presupune
schimbul de informaţii în legătură cu o temă sau alta.
Persoanele care conversează schimbă frecvent rolurile de
emiţător şi de receptor. Informaţia nu este direcţionată într-un
singur sens, nu există un conducător al discuţiei, aşa cum stau
lucrurile în cazul interviului.
 Interviul reprezintă mai mult decât un dialog –
apreciază Roger Daval – pentru că nu întotdeauna dialogul are
6 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2012b). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării, Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 57-63.

drept scop obţinerea de informaţii.
 Interviul nu poate fi confundat cu interogatoriul, deşi,
şi într-un caz şi în celălalt, există o persoană care pune întrebări,
care dirijează discuţia. Obţinerea informaţiilor prin
interogatoriu evocă obligaţia de a răspunde, constrângerea
exterioară. Din contră, interviul presupune libertatea de
expresie a personalităţii, chiar bucuria oamenilor de a-şi spune
cuvântul, de a-şi face publice opiniile (Burlacu, 2010).
În interviul comprehensiv calitativ, anchetatorul se angajează
puternic în formularea întrebărilor pentru a provoca angajarea
respondentului. Analiza datelor obţinute se face în colaborare
cu cel intervievat. “De ce?”, “Cum?” sunt întrebări care se pun
în cazul în care informaţiile necesită clarificări. Astfel,
interpretările capătă un plus de obiectivitate, rezultatele fiind
mai realiste (Burlacu, 2010).
Clasificări ale interviului după structură

În funcţie de gradul de structurare, avem 3 forme de interviu:
structurat, semistructurat şi nestructurat.
Interviul structurat (Miftode, 2011) se bazează pe întrebări
formulate rigid şi într-o ordine şi succesiune prestabilită.
Vizează uniformizarea tipurilor de informaţie primite de la
respondenţi şi o aplecare relativ uniformă de către toţi
operatorii.
Interviul semistructurat se bazează pe un ghid cu întrebări precis
formulate, dar care lasă succesiunea întrebărilor şi uneori
modalitatea de formulare a acestora la latitudinea
intervievatorului.
Interviul nestructurat vizează aplicarea unor întrebări la latitudinea
intervievatorului. Ghidul de interviu vizează axele tematice ce
vor fi atinse. Intervievatorul poate omite întrebări sau
introduce întrebări noi în funcţie de cum evoluează efectiv
interviul.

Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a interviului, invităm studenţii
să lectureze “Specificul interviului în sociologie”, din Miftode,
V. (2011). Tratat de metodologie sociologică. Iaşi, România: Editura
Lumen, pp. 218-226.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a specificului interviului în
sociologie, invităm studenţii să lectureze capitolul “Interviul”, din
Iluţ, P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi
metode. Iaşi, Romania: Editura Polirom, pp. 86-98.
Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a cercetării calitative, invităm
studenţii să lectureze capitolul „Metoda interviului”, din Baban,
A. (2010). Metode Calitative de Cercetare. Universitatea BabeşBolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Secţia
Psihologie, Cluj-Napoca, pp. 32-50. Disponibil online la adresa:
http://www.scribd.com/doc/121333527/Adriana-Baban

Sarcină de lucru 1:
Realizaţi un ghid de interviu pornind de la modelul următor:
Exemplu!
Ghid de interviu7

Subiectul intervievat: tânăr între 16-25 de ani suferind
de diabet tip 1 insulino-dependent.
Modalitatea de aplicare: interviu semistructurat. Operatorul are
libertatea de a aplica întrebările în ce ordine consideră necesar,
şi de a adresa întrebările suplimentare, care rezultă din
contextul interviului, inclusiv de a introduce alte întrebări
clarificatoare suplimentare.
Contextul aplicării: interviul se va aplica într-un cabinet de
diabetologie. Se obţine în prealabil acordul subiectului şi a
medicului diabetolog. Interviul se înregistrează cu acordul
subiectului.
Durata interviului: aproximativ 60 minute.
Obiectivul interviului: înţelegerea strategiilor de adaptare a
individului la situaţia de viaţă.
Rezultatul urmărit: realizarea unui studiu de caz cu privire la
dezvoltarea autonomiei la tânărul cu diabet.
7 Adaptat după metodologia utilizată în cadrul cercetării Stil de viaţă şi
comportament în sănătate a persoanelor cu boli cronice, realizat împreună cu un
grup de cercetare, în cadrul Programului de cercetare postdoctorală, Etica
politicilor de sănătate, desfăşurat cu finanţare POSDRU în cadrul UMF Gr.
T Popa Iaşi. Ghidul a fost prezentat ca exemplificare teoretică în cadrul
volumului Sandu A. (2012b). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării, Iaşi,
România: Editura Lumen, p 60-64. Şi într-o formă adaptată în volumul
Sandu, A. (2013b). Asistenţă socială aplicată. Tehnici de cercetare şi modele de
intervenţie. Iaşi, România: Editura Lumen.

Beneficiarul cercetării: Programul Postdoctoral Etica politicilor de
sănătate, implementat de UMF Iaşi G.T Popa, cu finanţare din
Fondul Social European POSDRU.
Desfăşurarea interviului: Operatorul informează subiectul cu
privire la scopul ştiinţific al cercetării formulat în termenii pe
care subiectul să-i poată înţelege (Exemplu: Suntem o echipă de
cercetători care dorim să aflăm modalitatea în care
Dumneavoastră reuşiţi să integraţi în viaţa de zi cu zi
tratamentul cu insulină, situaţiile cu care vă întâlniţi, şi modul în
care ele vă transformă). Se comunică subiectului caracterul
confidenţial al interviului, dreptul de a nu răspunde la întrebări
sau a opri interviul la orice moment. Se comunică faptul că
interviul nu urmăreşte să-l pună pe subiect într-o situaţie
stresantă şi disconfortabilă.
1. Spuneţi-mi vă rog cum aţi depistat că suferiţi de această
boală?
Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări clarificatoare cu
privire la: De cât timp suferă de diabet? Contextul în care a fost
depistat diabetul. Cum a ajuns să fie diagnosticat? Cine şi în ce
mod i-a comunicat diagnosticul? Cum s-a simţit şi ce stare a
avut în momentul în care a primit diagnosticul de diabet? Care
a fost prima reacţie? Se insistă asupra semnificaţiei comunicării
diagnosticului asupra subiectului şi a modului în care aceasta i-a
schimbat universul de valori (schimbarea anticipată în
momentul diagnosticului (nu va putea consuma anumite feluri
de mâncare, va fi dependent de injecţia cu insulină, va putea fi
stigmatizat şi marginalizat, va trebui să aibă grijă de propria
persoană şi sănătate).
2. Descrieţi o zi obişnuită din viaţa Dumneavoastră.
Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări clarificatoare cu
privire la: modul administrării insulinei şi a altor medicamente;
structurarea activităţilor zilnice în jurul actului terapeutic;

regimul alimentar. Se insistă asupra responsabilităţii asupra
propriului regim alimentar şi rezistenţa la tentaţii alimentare,
adaptarea membrilor familiei la regimul de viaţă a diabeticului
(mănâncă şi ceilalţi membri ai familiei dietetic?). Cum se
adaptează în societate (când are o ieşire în oraş cu prietenii,
dacă îşi adaptează programul zilnic la orele care trebuie să-şi
injecteze insulina). Dacă folosesc glucometrul. Dacă îşi
adaptează dozele de insulină în funcţie de indicaţiile
glucometrului? Dacă există activităţi zilnice care sunt
împiedicaţi sau îngreunaţi în a le executa. Dacă colegii de şcoală
sau serviciu cunosc situaţia lui medicală. Dacă a sesizat o
modificare a comportamentului acestora faţă de el? Se insistă
pe povestea subiectului şi pe modul în care acesta îşi crează
sens faţă de propria viaţă.
3. Povestiţi o zi din viaţa Dumneavoastră în care consideraţi că
aţi avut un succes deosebit relativ la starea sănătăţii
Dumneavoastră.
Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări clarificatoare cu
privire la: ce semnifică pentru subiect să-şi ţină sănătatea sub
control. Ce consideră el a fi un succes adaptarea la viaţa cu
diabet. Succesul în alte domenii de activitate: profesional,
social, familial. Cum poate fi transferată strategia de succes în
adaptarea la condiţia de bolnav cronic. Cum poate fi utilizată
strategia de succes în creştera autonomiei sociale a individului.
4. Cum v-aţi adaptat la situaţia Dumneavoastră de persoană cu
diabet?
Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări clarificatoare cu
privire la: ce activităţi din viaţă consideră că a trebuit să
renunţe. Dacă, cum şi de către cine a fost influenţată decizia de
a renunţa la acele activităţi? Dacă, cum şi de la cine s-a
informat cu privire la boală. Dacă consideră necesară o atenţie
deosebită din partea celorlalţi şi drepturi suplimentare datorită

condiţiei de sănătate. Dacă se consideră o persoană cu
handicap. Dacă este privit ca o persoană cu dizabilităţi. Cum se
simte faţă de acest lucru. Cum integrează în viaţa de zi cu zi
situaţia de dezavantaj social, dacă aceasta există? Ce alte
strategii de adaptare la situaţia de dezavantaj social dată de
boala cronică mai pot fi identificate suplimentar faţă de
situaţiile descrise la întrebările anterioare? Care este relaţia
subiectului cu prietenii, rudele, colegii şi cum s-a modificat
această relaţie în urma bolii cronice? Se insistă asupra încurajării
descrierilor subiectului asupra modului în care acesta
interpretează situaţiile de viaţă şi îşi crează sens pornind de la
ele. Se oferă libertate subiectului de a descrie orice experienţă
pe care o consideră o adaptare la situaţia de persoană cu diabet.
5. Care este relaţia Dumneavoastră cu medicii şi sistemul
medical?
Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări clarificatoare cu
privire la ce medici merge? Dacă are un program bine stabilit?
Dacă se respectă programul? Dacă apelează la HelpLine? Dacă
îşi modifică singuri dozele de insulină sau urmează indicaţiile
medicului? Dacă îşi modifică singuri dozele, după ce criterii?
Care este atitudinea sa faţă de medici? Cum descrie el un medic
în care poate să aibă încredere? După obţinerea unui diagnostic
consultă şi alţi medici pentru confirmare? După ce criterii îşi
alege medicul? Care este viziunea sa asupra sistemului medical?
Cum decurge o vizită la medicul diabetolog? Cât timp durează?
Cum se simte tratat? Ce informaţii primeşte la medicul
diabetolog? Consideră că medicul este responsabil de sănătatea
lui sau el însuşi este responsabil? Dacă şi cum l-a determinat
medicul să urmeze tratamentul şi stilul de viaţă adaptat pentru
diabetic? Consideră că are un stil de viaţă aparte faţă de alte
persoane? Se simte dator faţă de medicul diabetolog sau faţă de
sistemul medical? (I-a fost salvată viaţa într-o criză diabetică
etc.). În ce mod consideră că a beneficiat de programul naţional

de diabet (glucometrul gratuit, insulină gratuită, pompă de
insulină sau alte facilităţi de care a beneficiat). Consideră acest
lucru normal sau este o favoare pe care o primeşte de la
sistemul medical? Se insistă asupra descrierilor făcute de
subiect cu privire la interacţiunea sa cu sistemul medical.
6. Cum vă vedeţi în viitor?
Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări clarificatoare cu
privire la: viziunea este una optimistă sau una pesimistă? Se
gândeşte mai degrabă la posibile complicaţii ale diabetului sau
are speranţă într-o terapie miraculoasă? Îl sperie gândul că va
trebui să aibă un mod de viaţă specific pentru întreaga viaţă? Se
consideră dator să-l urmeze sau este o dramă? Se vede pe viitor
o povară pentru cei apropiaţi? Se insistă pe situaţii descrise de
subiect în care şi-a prefigurat viitorul sau a fost pus în situaţia
de a o face (Sandu, 2012b; 2013b).
Resurse multimedia:
Pentru o cât mai amplă înţelegere a specificului
interviului sociologic invităm studenţii să vizioneze
resursele multimedia cu titlul: AS Sociology: Methods; Unstructured
Interviews 0001. Disponibil online la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=3zNCYKokAKU
I.7.3. Focus grupul
Focus grupul8 reprezintă un interviu de grup,
focalizat pe o anumită temă, strict delimitată. Acesta
8 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2012b). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării, Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 63-66.

face parte din categoria tehnicilor calitative de culegere a
datelor pentru analiza percepţiilor, motivaţiilor, sentimentelor,
nevoilor şi opiniilor oamenilor (Cojocaru Şt., 2005).
Krueger şi Casey (2005) denumesc focus grupul ca o “discuţie
de grup planificată organizată pentru obţinerea percepţiilor
legate de o arie de interes strict delimitată, desfăşurată într-un
mediu permisiv; discuţia este relaxată şi adesea plăcută pentru
participanţii care îşi împărtăşesc ideile şi percepţiile; membrii
grupului se influenţează reciproc, răspunzând ideilor şi
comentariilor”.
Richard Krueger şi Mary Casey (2005) definesc focus grupul ca
un tip de grup special din punct de vedere al scopului, mărimii,
a alcătuirii şi proceselor folosite. Aceasta reprezintă o
modalitate de a înţelege mai bine cum se simt oamenii sau ce
părere au faţă de o anumită problemă, faţă de un produs sau un
serviciu (Krueger, Casey, 2005).
Adrian Hatos (2011) consideră că focus grupul este o tehnică
care poate fi folosită în cercetarea/ evaluarea unei situaţii,
problem, prin prisma interpretărilor pe care le dau oamenii
acestora, a sentimentelor faţă de un anumit eveniment,
fenomen, a opiniilor faţă de un program, produs, servicii, idei
etc. Practic, el poate fi aplicat în toate domeniile vieţii sociale
atunci când se urmăreşte obţinerea unor informaţii în mod
nemijlocit de la persoane. Tehnica focus grupului este una
calitativă, dar care nu exclude tehnicile de tip cantitativ.
Interviul de tip focus grup se diferenţiază de interviul
individual prin aceea că “focus grupul smulge o multiplicitate
de perspective şi procese emoţionale într-un context de grup”
(Cojocaru D., 2003) care produc date datorită interacţiunilor
dintre indivizii participanţi, dar care nu încurajează discuţiile
interactive dintre participanţi. Prin intermediul focus grupului
se obţin date calitative care surprind comportamente ale
indivizilor, percepţii şi opinii, şi nu informaţii cantitative de tip
cifric (Cojocaru, Şt., 2005; Sandu, Ponea, 2011).

Organizarea focus grupului

La focus grup participă între 6 şi 10 persoane în funcţie de
criteriile vizate, de tema de cercetare şi implicaţia moderatorului
(Cojocaru Şt., 2005). Etapele unui focus grup sunt următoarele:
 stabilirea temei de discuţie;
 stabilirea structurii grupului şi a modalităţilor de
selectare a participanţilor;
 elaborarea şi testarea ghidului de interviu;
 stabilirea datei, locului şi pregătirea acestuia pentru
întâlnire;
 pregătirea moderatorului, a asistentului moderator;
 derularea focus grupului (Cojocaru D., 2003; Cojocaru
Şt., 2005; Hatos, 2011).
Simona Branc (2008) evidenţiază trei categorii de limite ale
focus grupului, şi anume:
 primă categorie derivă din natura calitativă a
investigaţiei şi e legată de relevanţa statistică slabă;
 a doua categorie de limite derivă din faptul că
moderarea acestor interviuri este extrem de complexă, iar
rezultatele depind într-o mult mai mare măsură de activitatea
moderatorului decât în cazul unor interviuri obişnuite;
 a treia categorie de limite este şi cea mai importantă,
referindu-se la diverse fenomene de grup – efecte de polarizare
(exagerarea opiniilor şi atitudinilor exprimate, ca efect al
presiunii grupurilor); efectul de turmă – conformarea la
normele grupului, contagiunea grupului etc.

Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a focus-grupului, invităm
studenţii să lectureze “Focus Grupul”, din Sandu, A. (2014a).
Elemente de sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică. Metodologia
cercetării sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 175177.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a specificului focusgrup-ului în sociologie, invităm studenţii să lectureze capitolul
“Interviul de grup şi focus-grup”, din Iluţ, P. (1997). Abordarea
calitativă a socioumanului. Concepte şi metode. Iaşi, Romania: Editura
Polirom, pp. 92-98.
Resurse multimedia:
Pentru o cât mai amplă înţelegere a specificului focusgrup-ului, invităm studenţii să vizioneze resursele multimedia
referitoare la Focus Group. Disponibile online la adresele:
https://www.youtube.com/watch?v=XA2Eo1ggkjc
https://www.youtube.com/watch?v=j_cUnlQl29Q
https://www.youtube.com/watch?v=TGsDGFeff5I
https://www.youtube.com/watch?v=rt5W7tXvljo
https://www.youtube.com/watch?v=-27WjZVDlbk
https://www.youtube.com/watch?v=Vft9sDzMoJQ
Sarcină de lucru 2:

Realizaţi un ghid de focus-grup.
I.7.4. Cercetarea acţiune (participativă) şi practicile
discursive
Cercetarea participativă9 porneşte de la specificul
studiilor persoanelor marginale, aparţinând
grupurilor minoritare, sau excluse, privilegiind teme
predilecte: dominaţia, opresiunea, înstrăinarea şi autoritatea.
Cercetarea participativă îşi doreşte să determine o schimbare în
viaţa subiecţilor investigaţi, şi ca atare cercetătorii deţin o
agendă de lucru (Creswell, 2007). Ea constă într-un proces de
empowerment pentru creşterea gradului de autodeterminare şi
autodezvoltare.
Participanţii la cercetare devin co-cercetători şi experţi în
problemele legate de propria lor viaţă (Cornwall, Jewkes, 1995).
Cercetarea participatorie este utilizată în domeniul sănătăţii
publice, mai ales în studiul persoanelor cu disabilităţi, boli
cronice, vârstnici, comunităţi gay, dar şi comunităţi rurale
sărace aparţinând unor minorităţi, toate fiind grupuri şi
populaţii a căror voce este puţin sau deloc auzită în societate.
Cercetătorul este implicat de multe ori, devenind el însuşi o
voce în arena publică în favoarea grupurilor vulnerabile.
Propunându-şi să “dea voce”, în sensul de a face cunoscut şi
analizat punctul de vedere a persoanelor şi grupurilor
vulnerabile, cercetarea participativă va analiza în acelaşi timp o
modificare a sistemului de valori şi practici a persoanelor
aparţinând acestor grupuri.
9 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică,
Metodologia cercetării sociale. Editura Tritonic, Bucureşti, pp. 178-183.

Derivată din cercetarea participativă, o formă bazată pe
implicarea cercetătorului în schimbarea socială este cercetarea
acţiune.
Cercetarea10 acţiune tradiţională a fost definită metodologic de
Lewin, în volumul Action Research and Minority Problems (1946).
Teoriile sale pornesc de la conceptul de analiză a câmpului de
forţe, ce constituie un cadru constructiv a identificării unor
factori şi forţe ce influenţează o situaţie socială (Sandu, 2009a).
Cercetarea acţiune este descrisă ca o cercetare comparativă
asupra condiţiilor şi efectelor diferitelor forme de acţiune
socială şi a cercetărilor ce conduc spre acţiune socială. Metoda
utilizează o spirală de paşi, fiecare compus dintr-un circuit de
tipul planificare, acţiune, identificare a faptelor sociale şi a
rezultatelor acţiunii (Lewin, 1946).
Cercetarea acţiune este o anchetă interactivă care pune în
acţiune simultan procesul rezolvării de probleme, cu cel de
analiză colaborativă a datelor în scopul înţelegerii funcţionării şi
implementării schimbărilor la nivelul organizaţiei sau
comunităţii (Reason, Bradbury, 2006).
O taxonomie a cercetării acţiune, cu referire la studiile vizând
comunităţile multiculturale, o propun cercetătorii Cassell,
Buehring, Symon şi Johnson (2006):
 Cercetarea acţiune ca experiment social: fiind cea utilizată
originar de Kurt Lewin, fundamentându-se pe o epistemologie
obiectivistă în cadrul monismului metodologic, şi pornind de la
o presupoziţie ontologică realistă: realitatea socială există cu
adevărat, şi poate fi cercetată în mod obiectiv, rezultatele
putând fi obţinute prin aplicarea unei metodologii corecte, şi
descriind în mod exact realitatea socială (Cassell et al., 2006).
 Cercetarea acţiune inductivă: este de asemenea de orientare
pozitivistă, urmărind accesul în mod inductiv a cercetătorilor la
10 O prima variantă a acestui text a apărut în volumul Sandu, A. (2009a).
Dimensiuni etice ale comunicării în post modernitate. Iaşi, România: Editura
Lumen.

contextul cultural în starea sa naturală. Grounded Theory este
considerată modalitatea privilegiată de investigare calitativă a
socialului, care presupune construcţia categoriilor şi ipotezelor
cercetării printr-un proces de interpretare a datelor colectate,
mai degrabă decât utilizarea cercetării sociale pentru validarea
unor ipoteze cu caracter teoretic propuse apriori de cercetător
şi supuse validării (O'Connor, Netting, Thomas, 2008).
 Cercetarea acţiune participativă: porneşte de la două
presupoziţii diferite. O primă presupoziţie este cea conform
căreia membrii comunităţii cercetate participă activ la întreaga
cercetare din etapa de design a cercetării până în cea de
diagnosticare şi adoptarea unor strategii de acţiune, rolul
cercetătorului fiind acela de facilitator (O'Connor, Netting,
Thomas, 2008). O a doua perspectivă se adresează întregii
comunităţi, analizându-se „nevoia de schimbare” apărută la
nivelul comunităţii în proprii săi termeni. Cercetarea se bazează
pe interviuri şi focus grupuri, având menirea de a putea genera
o planificare strategică ulterioară, şi de a da feedback
membrilor comunităţii cu privire la transformarea problemelor
cu care aceştia se confruntă într-o agendă organizaţională.

I . 8 . I nt er p r et a r ea r ez ult a t e lo r
I.8.1. Interpretarea datelor calitative
John W. Creswell, în volumul Qualitative Inquiry and
Research Design: Choosing Among Five Traditions (2007)
SINTETIZEAZĂ
ABORDAREA
NARATIVĂ ,
ABORDAREA FENOMENOLOGICĂ , GROUNDED THEORY ,
ABORDAREA ETNOGRAFICĂ ŞI STUDIUL DE CAZ , CA FIIND
CELE

MAI

IMPORTANTE

METODE

DE

CERCETARE

CALITATIVĂ . ÎN CONTEXTUL ACESTUI CAPITOL VOM
PREZENTA
ABORDAREA
NARATIVĂ ,
ABORDAREA
FENOMENOLOGICĂ ŞI STUDIUL DE CAZ , URMÂND CA ÎN
CAPITOLUL URMĂTOR SĂ NE OCUPĂM PE LARG DE
GROUNDED THEORY.

I.8.2. Abordarea narativă
CERCETAREA

NARATIVĂ ESTE UTILIZATĂ ÎN
DIFERITE VARIANTE ÎN MAJORITATEA ARIILOR
ŞTIINŢELOR SOCIALE , DAR ŞI ÎN CELE UMANISTE .
ABORDAREA ARE ÎN VEDERE ANALIZA ORICĂRUI TEXT SAU
DISCURS , FIIND ÎN GENERAL BAZATĂ PE „POVEŞTILE ” PE
CARE INDIVIZII LE EXPRIMĂ DESPRE SINE ŞI DESPRE
PROPRIILE EXPERIENŢE . NARAŢIUNILE SUNT ATÂT OBIECTE
DE CERCETARE ÎN SINE , CÂT ŞI MODALITATE DE ABORDARE
A PRACTICII CERCETĂRII.

Pentru a obţine date cu caracter narativ în interviurile şi focusgrupurile ce urmăresc obţinerea acestor date, se solicită
subiecţilor să relateze, cu cât mai mare lux de amănunte,
evenimentele semnificative sau cotidiene care fac obiectul
cercetării.
În general sunt intervievaţi unul sau doi subiecţi, accentul
punându-se nu pe cantitatea de informaţii, ci pe calitatea
excepţională a acestora. O astfel de metodă narativă este
“povestea vieţii” în care se cere subiectului să nareze o serie de
evenimente şi experienţe semnificative din propria sa viaţă.
Interpretarea narativă a datelor sau analiza naraţiunilor
reprezintă acea metodă prin care se configurează datele
obţinute printr-o serie de “povestiri” semnificative, într-una
singură, care este în general considerată a fi “povestea”
comunităţii (interpretative).
Analiza narativă vizează înţelegerea modului în care indivizii îşi
construiesc un sens asupra vieţii, resemnificând evenimentele

în naraţiuni. Rolul cercetătorului este acela de a identifica
sensurile pe care indivizii le dau propriilor naraţiuni şi modul în
care aceste sensuri le influenţează percepţiile, atitudinile şi
acţiunea socială.
Analiza biografică, ca formă a analizei narative, vizează
povestea vieţii ca experienţă personală şi modul în care
individul îşi semnifică propria viaţă, dându-i astfel un sens.
O formă particulară de analiză narativă o reprezintă istoria
orală, ce se preocupă de reflecţiile pe care indivizii le au asupra
unor evenimente semnificative la care au fost parte şi pe care le
experimentează încercând să le identifice un sens pentru a
putea fi congruente cu propriul sens al vieţii. Astfel de istorii
orale pot fi preluate de la participanţii în acţiuni militare,
supravieţuitorii unor dezastre sau calamităţi etc. Modul în care
aceştia transformă evenimentele trăite în naraţiune, în
povestire, este interpretat ca proces de creare de sens asupra
propriei existenţe, şi includerea experienţelor teribile în însăşi
sensul pe care ulterior îl acordă propriei vieţi (Creswell, 2007).
Creswell (2007) consideră că metoda narativă se potriveşte cel
mai bine în studiul experienţei de viaţă a unui individ sau a unui
număr redus de indivizi.
Analiza se bazează în principal pe “repovestirea” celor narate
de subiecţi în cadre conceptuale, ce oferă naraţiunii un sens.
Repovestirea constituie un proces de reorganizare a
naraţiunilor, în interiorul unor cadre interpretative. Analiza
povestirilor se poate face pornind de la astfel de elemente
narative cheie cum ar fi: timpul, locul etc.
Cercetătorul resemnifică experienţele urmărind să identifice o
legătură cauzală între diversele secvenţe narative. De foarte
multe ori practicile narative solicită chiar subiecţilor să realizeze
un astfel de proces de resemnificare, mai ales atunci când la
evenimentul narat au fost martori toţi membrii şi se redoreşte
reconstrucţia unui sens comun al povestirii.

Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a analizei narative, invităm
studenţii să lectureze interviul realizat de Andreea Neagoe şi
Corneliu Dragomir, unei victime a inundaţiilor din 2005, din
Dragomir, C. (2009). O socioantropologie a dezastrelor naturale.
Oameni înecaţi în lacrimi, case prăbuşite. Iaşi, România: Editura
Lumen, pp. 115-142.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a abordării narative, invităm
studenţii să lectureze interviul intitulat: “Acolo se întâmplă că
vroiai să cumperi un pachet de ţigări, dar acolo erau şi droguri
[…]”, Xenofontov, I. (2011). Războiul sovieto-afghan (1979–
1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente. Iaşi, România:
Editura Lumen, pp. 172-177.
Sarcină de lucru 1:
Realizaţi un focus-grup narativ în care să investigaţi
tematica: Student la USV, din perspectiva propriilor experienţe
în calitate de student la Universitatea “Ştefan cel Mare” din
Suceava.
I.8.3. Abordarea fenomenologică

Analiza fenomenologică vizează experienţele
comune ale unor grupuri de indivizi, cu privire la
unul şi acelaşi fenomen social.
Analiza fenomenologică se concentrează asupra experienţei
trăite, şi nu neapărat asupra semnificaţiilor oferite acesteia.
Prin intermediul abordării fenomenologice se capturează
experienţa comună asupra unui fenomen, care este împărtăşită
de membrii unei comunităţi. Rezultatele unei astfel de abordări
pot fi valorificate în construcţia de politici şi programe de
dezvoltare a respectivei comunităţi. Pot fi studiate astfel
fenomene precum: furia, profesionalismul, sentimentul
apartenenţei etc.
Culegerea datelor se face în general prin interviuri în
profunzime, de multe ori interviuri repetate pe aceeaşi temă.
În general întrebările sunt de forma: cum aţi experimentat acest
fenomen social?; sau ce aţi simţit trăind acest fenomen?. De obicei
rezultatul va fi tot o naraţiune, ca şi în abordarea narativă, dar
interpretarea va viza experienţa subiectivă, şi nu semnificaţia
oferită de subiect. Ne va interesa mai degrabă sentimentele
trăite de un combatant, decât semnificaţia pe care o atribuie
acesta experienţei sale de război.
Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a analizei fenomenologice,
invităm studenţii să lectureze capitolul “Etapele analizei
fenomenologice interpretative” din Baban, A. (2010). Metode
Calitative de Cercetare. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Secţia Psihologie, ClujNapoca, pp.62-64. Disponibil online la adresa:
http://www.scribd.com/doc/121333527/Adriana-Baban
Resurse multimedia:

Pentru o cât mai amplă înţelegere a specificului abordării
fenomenologice a datelor calitative invităm studenţii să
vizioneze resursele multimedia: Disponibile online la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=LLjKdvVzKXM
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QFHY0D8D1S0
I.8.4. Studiul de caz
Acesta vizează analiza unei singure probleme
pornind de la studiul unei situaţii caracteristice
acesteia. Analiza datelor se face în profunzime,
situaţia fiind înţeleasă ca un caz tipic pentru un fenomen social
mai larg. În loc să îşi propună să identifice date de la cât mai
mulţi subiecţi, metodologia studiului de caz vizează studierea
intensivă şi cât mai amănunţită a unui număr redus de cazuri,
ce pot da seama de particularităţile întregului fenomen studiat.
Este important ca datele culese să provină din cât mai multe
surse de informare, cum ar fi: documente, interviuri, observaţii
etc. Analiza datelor obţinute în urma studiilor de caz poate fi
una holistică, sau una integrată. În general sunt prezentate
istoricul cazului, cronologia evenimentelor etc. Strategia de
analiză vizează identificarea acelor aspecte care vor permite
ulterior o generalizare dincolo de cazul prezentat. Este foarte
importantă analiza contextului cazului în înţelegerea
particularităţilor acestuia şi a modalităţilor în care rezultatele
pot fi eventual extrapolate.
Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară

Pentru o cât mai amplă înţelegere a studiului de caz, invităm
studenţii să lectureze capitolul “Studiul de caz”, din Iluţ, P.
(1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode. Iaşi,
România: Editura Polirom, pp. 105-112.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a tehnicilor de
interpretare a datelor calitative, invităm studenţii să lectureze
capitolul Ryan, G. W., Bernard, R. (2000). Data management
and Analysis methods. In Denzin, N. K., Lincoln, Y. S.
Handbook of Qualitative Research, second edition (pp.769-802).
Thousand Oaks, California: Sage Publication Inc. Disponibil
online la adresa:
http://nersp.nerdc.ufl.edu/~ufruss/documents/ryanandberna
rd.pdf
Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a interpretării datelor calitative,
invităm studenţii să lectureze capitolul “Analiza informaţiilor
culese prin tehnica Povestirea vieţii", din Miftode, V. (2011).
Tratat de metodologie sociologică. Iaşi, România: Editura Lumen, pp.
378-382.
Sarcină de învăţare 4: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a analizei calitative, invităm
studenţii să lectureze capitolul “Analiza calitativă”, din Iluţ, P.

(1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode. Iaşi,
România: Editura Polirom, pp. 139-153.

Sarcină de învăţare 5: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a interpretării datelor calitative,
invităm studenţii să lectureze capitolul „Strategii de analiză şi
interpretare a datelor”, din Baban, A. (2010). Metode Calitative de
Cercetare. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei, Secţia Psihologie, Cluj-Napoca, pp. 60-62.
Disponibil
online
la
adresa:
http://www.scribd.com/doc/121333527/Adriana-Baban
Sarcină de lucru 1:
Realizaţi o analiză secundară de date (o
reinterpretare) din propria Dumneavoastră perspectivă, a
datelor calitative din interviurile prezentate în exemplele de mai
sus (cele preluate din articolul: Damian, S., Sandu, A., Necula,
R., Bizgan, M., Ioan, B, (2013). Death in the Vision of Doctors.
An Anthropological Perspective. Postmodern Openings, Volume 4,
Issue 3, September, Year 2013, pp. 73-97).
Sarcină de învăţare 6: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a interpretării datelor calitative,
invităm studenţii să lectureze integral articolul: Damian, S.,
Sandu, A., Necula, R., Bizgan, M., Ioan, B, (2013). Death in the
Vision of Doctors. An Anthropological Perspective. Postmodern
Openings, Volume 4, Issue 3, September, Year 2013, pp. 73-97.
Disponibil online la adresa:

http://postmodernopenings.com/wpcontent/uploads/2013/09/5-Death-in-the-vision2.pdf

Test recapitulativ
1

Care sunt cele cinci abordări calitative ale cercetării
socialului prezentate de Creswell?
R: John W. Creswell în volumul Qualitative Inquiry and Research
Design: Choosing Among Five Traditions (2007) SINTETIZEAZĂ
ABORDAREA NARATIVĂ , ABORDAREA FENOMENOLOGICĂ ,
GROUNDED THEORY, ABORDAREA ETNOGRAFICĂ ŞI
STUDIUL DE CAZ , CA FIIND CELE MAI IMPORTANTE METODE
DE CERCETARE CALITATIVĂ .
2 Unde este utilizată abordarea narativă?
R: CERCETAREA NARATIVĂ ESTE UTILIZATĂ ÎN DIFERITE
VARIANTE ÎN MAJORITATEA ARIILOR ŞTIINŢELOR SOCIALE ,
DAR ŞI ÎN CELE UMANISTE .
3 Ce vizează abordarea fenomenologică?
R: ANALIZA FENOMENOLOGICĂ VIZEAZĂ EXPERIENŢELE
COMUNE A UNOR GRUPURI DE INDIVIZI , CU PRIVIRE LA
UNUL ŞI ACELAŞI FENOMEN SOCIAL.
Sugestii de eseuri
Realizaţi un eseu cu tema: Abordări ale cercetării
calitative ale socio-umanului.

I . 9 . Gr o u nd ed Th eo r y – T eo r ia c e nt r a t ă
pe date

Diferenţe majore între abordarea cantitativă şi cea
calitativă

Iluţ (1997, p.63) pune în evidenţă o serie de diferenţe
semnificative între abordarea cantitativă şi calitativă, sintetizate
în tabelul de mai jos.
Dimensiuni
1. Orientare generală
epistemologică
2. Nivelul realităţii vizat
3. Natura realităţii vizate
4. Relevantă punctului de
vedere în explicarea şi
înţelegerea realităţii
5. Relaţia dintre cercetător
şi subiect
6. Relaţia dintre teorie
(concepte, ipoteze) şi
cercetarea empirică
7. Selecţia unităţilor de
cercetat efectiv din
populaţia vizată
8. Timpul afectat culegerii
datelor

Cercetări de tip
Cantitativ
Pozitivist-explicativistă,
nomotetică

Distanţa (poziţie “din
exterior”)
De verificare a teoriei
prin cercetarea empirică

Calitativ
Fenomenologicocomprehensivă,
idiografică
Microsocial, local,
contextual,
“concret-natural”
Procesuală şi construită
social de actor
Al subiecţilor, lumea
înţelesurilor şi
interpretărilor cotidiene
(abordare emică)
Apropiată (poziţie “din
interior”)
De emergenţă a teoriei
pe parcursul cercetării

Preponderent prin
eşantionare statistică

Întreaga populaţie sau
eşantionare teoretică

Perioada scurtă,
episodică

Perioadă lungă şi
continuă

Preponderent
macrosocial, global,
formal
Statică şi exterioară
actorului social
Al cercetătorului
(abordare etică)

9. Metode principale

10. Natura datelor
11. Stilul raportului de
cercetare (al textului
elaborat)
12. Preponderenţa
disciplinelor socioumane
(în sens restrâns)

Experimental, ancheta cu
chestionar standardizat,
analiză cantitativă a
documentelor,
observaţia sistemică din
exterior
“tari” valide (de mare
fidelitate)
Cifre, tabele, grafice,
comentarii în limbaj
natural
Sociologie (demografie),
psihologie socială

Observaţia participativă,
interviul intensiv,
(auto)biografiile, analiza
calitativă a documentelor
Complexe, bogate, de
adâncime
Limbaj natural,
metaforic, cu puţine date
statistice şi reprezentări
grafice
Antropologie culturală
(etnografie), istorie

Tabel preluat după Iluţ, 1997, p.63

Din perspectivă epistemological, Iluţ (1997) observă
preponderenţa metodologiilor cantitative în cercetările de
factură pozitivistă-explicativistă, şi respectiv preponderenţa
metodologiilor calitative în cadrul abordărilor epistemologice
fenomenologico-comprehensive. Alături de abordările
metodologice fenomenologico-comprehensive, Creswell (2012)
identifică alte modele de cercetare ce se pliază pe o
metodologie calitativă, şi anume: Grounded Theory,
metodologia narativă, analiza de conţinut, etc.

Două hărţi – acelaşi teritoriu: realitatea socială

Figură preluată după Sandu, 2016a

Cercetătorii care consideră realitatea socială ca fiind
statică şi exterioară actorului social vor urmări să o măsoare şi
să o explice bazându-se pe evidenţe de natură cantitativă.
Cercetătorii care consideră realitatea socială ca fiind rezultatul
unei construcţii sociale - ca rezultat al unei negocieri asupra
respectivei realităţi în mediul social în care ea apare, vor pune
accentul pe înţelegerea modului în care acea realitate a fost
construită, a semnificaţiilor care i-au fost atribuite şi a modului
în care actorii sociali se raportează la respectiva realitate.
O ontologie realist obiectivistă va postula rolul neutru
al cercetătorului, în timp ce o cercetare realizată prin raportare
la o paradigmă epistemologică social-construcţionistă va pune
accent pe rolul activ al cercetătorului şi pe elementul de unicat
al cercetării. Datele sunt considerate a fi puternice şi de mare
fidelitate (Iluţ, 1997) atunci când acestea sunt măsurate din

perspectivă obiectivă, punându-se accentul pe validitate.
Abordările construcţioniste pun accentul pe complexitate şi
profunzime, fiind prezentate în limbaj natural, fără exces de
date statistice şi fără pretenţia de a da seama de alte universuri
de semnificaţie decât cele în care au fost cercetate.
În cercetarea socială se pot distinge două direcţii
majore de analiză, în funcţie de paradigma epistemologică
abordată, postpozitivistă (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1992;
Guba & Lincoln, 1994; Glaser, 2001; Goulding, 2002; Kelle,
2005; Manuj & Pohlen, 2012) sau social-construcţionistă. Ideea
definitorie pentru postpozitivism cu valoare de postulat
epistemic este aceea că: realitatea socială este unică, independentă atât
de contextul investigaţiei, cât şi de observator, fiind obiectivă şi posibil de
cunoscut în totalitate. Perspectiva epistemologică socialconstrucţionistă pune sub semnul întrebării o parte din aceste
modele, afirmând că realitatea socială nu este deloc simplă, ea
este de fapt multiplă, având diferite nivele de realitate, fiind
dependentă de contextul în care investigaţia se desfăşoară – şi
este modificată în chiar procesul observaţiei de interacţiunea
dintre mediul social şi observator. Realitatea socială construită
este rezultatul unor negocieri asupra interpretărilor pe care
diverşi actori comunicativi le alocă asupra realităţii sociale
(Sandu, 2016a).
În procesul comunicării, indivizii instituie sensuri
asupra elementelor din mediul social cu care intră în contact.
Participanţii la procesul de construcţie socială sunt reuniţi în
diverse contexte interpretative, numite “instanţe” ale
construcţiei sociale. Cu alte cuvinte, nu putem înţelege
realitatea socială în totalitatea sa, ci doar contextual, doar
anumite niveluri ale acesteia, care pot comunica sau nu între
ele. Dacă realitatea este oarecum ierarhizată, atunci când ne
aflăm pe un anumit nivel putem observa nivelurile inferioare,
dar mai greu pe cele superioare. Ca şi exemplu, putem cerceta
construcţia socială a unei boli cronice. Putem înţelege relaţia

dinte pacient şi sistemul medical, dar nu putem înţelege relaţia
din interiorul sistemului medical, relaţia dintre medici şi
pacienţi, decât dacă ne situăm pe fiecare dintre nivelurile
respective de realitate în parte (Sandu, Cojocaru, Gavrilovici &
Oprea, 2013).
Două hărţi – acelaşi teritoriu: realitatea socială
Postpozitivism

Construcţionism social

Realitatea (inclusiv cea
socială) este unică

Realitatea este multiplă, având diferite nivele
de realitate

Realitatea este
independentă de
contextul investigaţiei

Realitatea este dependentă de contextul
investigaţiei – se dezvoltă în direcţia
interogării

Realitatea este
independentă de
observator

Realitatea nu este modificată în continuu de
către observator

Realitatea este obiectivă

Realitatea este subiectivă – rezultatul
negocierii interpretărilor

Realitatea este cunoscută

Realitatea este cunoscută pe baza nivelelor de
transparenţă în cunoaştere (Basarab
Nicolescu)

GT... când ipotezele iau locul concluziilor

Abordarea clasică vs. Grounded Theory în cercetarea
socială (Frunză & Sandu, 2017)

Orice demers ştiinţific tradiţional în cercetarea
socialului conţine o serie de etape metodologice pornind de la
construirea ipotezelor şi întrebărilor cercetării, explicarea şi
operaţionalizarea cadrelor teoretice şi, coordonate cu acestea, a
ipotezelor cercetării, stabilirea metodelor, tehnicilor şi
instrumentelor utilizate. În realizarea oricărei cercetări se pleacă
de la analiza unor teorii de referinţă în domeniul practicii
sociale. Într-o investigaţie de tip sociologic trebuie urmate
(Mucchieli 2002; Chelcea 2007; Traşă, 2010) următoarele etape:
Determinarea obiectului investigaţiei, stabilirea obiectivelor şi
formularea explicită a ipotezelor cercetării; stabilirea universului
anchetei; alcătuirea eşantionului; preancheta; alegerea tehnicilor
de cercetare în funcţie de metodologia cercetării; pretestarea
instrumentelor de cercetare (ancheta-pilot); definitivarea
instrumentelor de cercetare; aplicarea în teren a instrumentelor
de cercetare; prelucrarea datelor şi a informaţiilor obţinute;
analiza rezultatelor obţinute din etapele anterioare ale
investigaţiei; redactarea raportului de cercetare.

Specificul cercetării prin GT

 GT se bazează pe o identificare progresivă a
categoriilor semantice generate din analiza directă a
discursurilor – obţinute prin interviu, focus grup, consultarea
unor documente scrise aparţinând populaţiei investigate, texte
extinse de natură audio-vizuală, sau orice altă tehnică de
obţinere discursivă a datelor - şi agregarea acestora într-o
teorie.
 Scopul Grounded Theory este de a genera o teorie
asupra fenomenului social studiat şi nu de a verifica o teorie
sau o ipoteză existentă. GT este o metodă care în general
este utilizată în acele cercetări exploratorii a unor fenomene
sociale pentru care fie nu există o teorie anterioară
satisfăcătoare, din care să se poată extrage ipoteze, fie este
vorba de un fenomen social cu totul nou, fie se presupune că
fenomenul explorat este extrem de diferit de fenomenele
sociale anterioare, chiar aparent asemănătoare, încât nu se mai
poate avea încredere în teoriile existente. În aceste situaţii se
urmăreşte construcţia unei teorii noi, pornindu-se inductiv de
la datele obţinute pe teren (Urquhart, Lehmann & Myers,
2010), teorie ce se generează prin comparaţie cu alte teorii, cu
alte modele mai mult sau mai puţin înrudite, urmărindu-se în ce
măsură pot fi complementare, sau sunt disjuncte (Suddaby,
2006). De exemplu se poate analiza migraţia în contextul
actualei migraţii musulmane în Europa, pentru a se vedea în ce
măsură teoriile anterioare despre aceasta mai au valoare
explicativă pentru situaţia actuală, întrucât se poate considera
că fenomenul diferă în foarte mare măsură de alte fenomene
migratorii anterioare şi ca atare nu se poate aplica abniţio o
teorie deja existentă în înţelegerea noului fenomen migratoriu.
O altă situaţie ipotetică ar fi inexistenţa unei teorii explicative
asupra fenomenelor sociale ce pot fi generate de apariţia
inteligenţei artificiale. Nu există la ora actuală teorii care să

explice sau să prezică comportamentul uman şi fenomenele de
socializare în relaţia cu inteligenţa artificială.
 Procesul de generare teoretică este unul inductiv în
principal, dar bazându-se pe cicluri de inducţie deducţie. Ciclurile inducţiilor sunt succesive, până la
construcţia unui MODEL TEORETIC cu grad cât mai înalt
de generalitate (Chen, & Boore, 2009).
Particularităţi ale cercetării socialului prin intermediul GT

Grounded Theory, fie abordată epistemologic într-o
manieră postpozitivistă, fie social-construcţionistă (Guba 1990;
Charmaz, 2000; 2006), inversează această logică a demersului
de cercetare (Markey, Tilki & Taylor, 2014), prin renunţarea la
raportarea la lacunele – research gaps- existente în literatura de
specialitate şi abordarea directă, exploratorie a datelor, aşa cum
sunt ele culese pe teren, şi prelucrarea inductivă a acestora
(Glaser & Strauss 1967), până la gradul de generalizare ce
permite construcţia unui model interpretativ al fenomenului
social studiat (Charmaz, 2006). Acest model este comparat
constant pe toată durata proceselor inductive cu cele existente
în literatură pentru clarificarea conceptelor şi identificarea
elementelor cheie ale modelului final.
Grounded Theory porneşte, asemeni celorlalte metode
de cercetare, de la o serie de întrebări ̸ obiective de cercetare
care ghidează direcţia în care se va aprofunda cercetarea,
identificându-se pornind de la acestea diferitele aspecte ale
cercetării. În GT se operează cu presupoziţii – ce trebuie
declarate ca atare în raportul de cercetare - dar nu cu ipoteze.
Presupoziţiile au rolul de a orienta cercetarea - demersul
investigativ în sine - în mod general, fără a se substitui unor
ipoteze ce ar urma a fi validate.
În construcţia demersului de cercetare se va urma un
design metodologic calitativ, pe baza elaborării unor axe de
interviu, de focus grup, etc. Aceste axe sunt elaborate în funcţie

de obiectivele de cercetare şi nu se suprapun cu cele interpretative,
obţinute în cadrul procesului de codare a datelor calitative
obţinute.
În ceea ce priveşte eşantionarea, aceasta este una
teoretică, ceea ce înseamnă că nu se poate şti dinainte câte
interviuri trebuie realizate pentru a putea construi o teorie
explicativă a unui fenomen social, până când aşa zis-ul model
obţinut se saturează. Se va reitera procesul interogativ de
culegere a datelor până când noi interviuri nu generează
înformaţii semnificative suplimentare, cu alte cuvinte până ce
noile date culese nu mai modifică cu nimic interpretarea pe
care o aducem modelului respectiv.
Pe măsură ce datele sunt colectate, acestea sunt supuse
procesului de interpretare, prima etapă fiind denumită codare
deschisă sau iniţială (Cheer, MacLaren & Tsey, 2015). În această
primă etapă se notează memmo-uri, se încearcă împărţirea
datelor pe categorii semantice, care sunt considerate de
cercetător ca putând fi considerate aceleaşi unităţi semantice
deoarece se referă la acelaşi lucru, în aproximativ aceiaşi
termeni. Celelalte etape de codare denumită codare axială şi
codare selectivă urmăresc stabilirea categoriilor semantice
preponderente în discursul persoanelor intervievate, respectiv a
relaţiilor dintre aceste categorii, eventual revizuite, şi
construcţia modelului interpretativ.
În cadrul procesului de codare axială, codurile primare
obţinute în etapa de codare deschisă încep să fie ierahizate în
vederea stabilirii unei categorii centrale care are să fie cheia
înţelegerii datelor, începându-se sinteza acestora într-un model
teoretic şi constanta comparare a elementelor constitutive ale
modelului cu cele provenite din alte modele teoretice deja
existente în literatura de specialitate. În etapa de codare
selectivă se revine asupra categoriilor instituite şi se urmăreşte
ridicarea acestora la nivelul unui model cu un grad cât mai înalt
de generalitate, care să fie cât mai independent de contextul în

care s-a desfăşurat cercetarea, şi care să poată fi considerat ca
având putere de explicare a unor fenomene similare apărute în
alte contexte sociale sau geografice. Teoria generată ar urma să
aibă un grad din ce în ce mai înalt de generalitate, care să nu
mai fie una regională, locală, ci una cu potenţial de generalizare
şi replicare. Modelul construit se operaţionalizează prin
identificarea unui sistem de interdependenţe între categorii,
formulate sub forma unor afirmaţii ce pot avea valoare de
ipoteze în cercetări viitoare. În exemplul menţionat, relaţia
medic-pacient în contextul bolii cronice (Sandu, Cojocaru,
Gavrilovici, & Oprea, 2013) urmează să fie analizată din
perspectiva bolii cronice diabetice, dar modelul generat ar
trebui să conţină elemente ce pot fi generalizate asupra relaţiei
medic-pacient în general, din perspectiva necesităţii încrederii
în procesul terapeutic.
În final se ajunge la un model teoretic cu un cât mai
înalt grad de generalizare. Pentru construcţia modelului
teoretic, comparaţia cu modelele teoretice din literatura de
specialitate este absolut necesară, aici intervenind o deosebire
semnificativă între GT şi cercetarea clasică, elementele de
review de literatură fiind incluse în partea de analiză a datelor şi
nu ca etapă separată de documentare înaintea derulării etapelor
propriu-zise ale cercetării. Tocmai comparaţia între propriile
analize ale cercetătorilor realizate asupra datelor culese şi
comparaţia cu alte analize similare existente în literatură
reprezintă elementul cheie ce permite construcţia unui model
teoretic cu un grad cât mai mare de generalitate.
O problema importantă, tratată diferit în abordarea
postpozitivistă (Lincoln & Guba, 1985; Kelle, 2005) faţă de cea
social construcţionistă a Grounded Theory, o constituie cea a
validităţii rezultatelor obţinute. Cercetarea construcţionistă
afirmă dependenţa rezultatelor atât de contextul cercetării, cât
şi de cercetător. Întregul proces de cercetare prin GT
urmăreşte obţinerea credibilităţii modelelor teoretice construite

şi nu validitate statistică a datelor. Pentru obţinerea unei cât mai
mari credibilităţi a modelului se poate apela la triangularea
interpretărilor – cercetătorilor -, cu alte cuvinte aceleaşi date
sunt interpretate de mai mulţi cercetători şi care apoi confruntă
între ei aceste interpretări. O altă abordare venită să asigure
credibilitatea modelului o constituie triangularea metodologică
ce constă în compararea datelor obţinute prin tehnici diferite,
de exemplu prin focus grup, cu cele obţinute prin observaţie şi
interviu. Datele astfel obţinute ar trebui să fie complementare
şi convergente. De asemenea, se urmăreşte triangularea surselor
de date - având aceleaşi axe tematice, se aplică interviuri
diverselor categorii de populaţie. De exemplu, se adresează
aceleaşi întrebări atât medicilor cât şi pacienţilor (Ioan, et. al,
2017), pentru a vedea relaţia dintre aceştia. Pentru a ne asigura
că modelul construit este în acord cu viziunea populaţiei
investigate, se pun la dispoziţia persoanelor rapoartele
preliminare, astfel formulate încât să poată fi înţelese de
subiecţi, cărora li se cere opinia asupra modelului propus, dacă
este sau nu în acord cu propria lor viziune asupra fenomenului
studiat. Abordarea social-construcţionistă a GT afirmă
importanţa evidenţierii posibilelor bias-uri (Manuj & Pohlen,
2012), lăsând astfel cititorul să decidă: A ar putea fi aşa! Ar mai
putea fi şi altfel? Dacă da, atunci cum? Acesta este rezultatul obţinut de
echipa de cercetare şi cititorul are libertatea de a adera sau nu la modelul
propus. Triangularea cercetătorilor şi a surselor de date asigură
verosimilitudinea modelului. Verificarea cantitativă ulterioară,
pornind de la transformarea afirmaţiilor cheie ale modelului în
ipoteze pentru noi investigaţii, pot asigura şi validitatea
modelului extrapolat.
Modelul rezultat în urma proceselor inductive poate fi
schematizat prin extragerea unor afirmaţii ce pot constitui
ipoteze pentru o abordare cantitativă, menită să valideze
statistic modelul pe o populaţie largă şi în contexte sociale şi
geografice diferite. Posibila validare cantitativă a modelului

presupune identificarea unor afirmaţii cheie ale modelului
generat, şi transformarea acestora în ipoteze pentru o
investigaţie cantitativă. Din acest motiv – transformarea ideilor
cheie ale modelului în posibile ipoteze pentru noi cercetări - se
poate afirma că în GT, ipotezele iau locul concluziilor.
Clarificări metodologice referitoare la cercetarea prin GT

GT vizează ancorarea teoriei sociale în realitatea
percepută, fiind sensibilă la contextul social în care indivizii îşi
construiesc propria realitate socială. Teoria derivă din datele
experienţiale şi nu din teorii anterioare. În elaborarea GT au
existat o serie de influenţe din sociologiile fenomenologice şi
interacţionismul simbolic (Cresswel, 2012).
GT este utilizabilă în cercetări:
- care să vizeze specificul contextualizat al proceselor sociale:
Ex: Construcţia socială a bolii cronice (Sandu, 2013),
Construcţia socială a profesiei de consilier de probaţiune (Sandu,
2016b), Semnificaţii ale consimţământului informat în practica medicală
din NE României (Frunză & Sandu, 2016a), Supervizarea în
Asistenţa socială (Sandu, Unguru, Ponea & Cojocaru, 2010;
Caras & Sandu, 2014)
Prin context social se înţeleg particularităţile prin
intermediul cărora a fost realizată cercetarea
- cu un puternic caracter exploratoriu:
Ex: Valorile constitutive ale asistenţei sociale (Frunză &
Sandu, 2017)
- care pun accent pe interacţiune:
Interacţiunea medic-pacient (Sandu et al, 2017),
particularităţi ale fenomenelor migratorii, calitatea subiectivă a
vieţii (pacienţilor suferind de o anumită afecţiune), etc.
Prin intermediul Grounded Theory se pot surprinde
modurile prin care indivizii îşi percep propriile interacţiuni
sociale.

GT versiunea integrală/prescurtată

Cercetarea calitativă de tip GT poate fi utilizată ca
metodă integrală de cercetare, care cuprinde inclusiv etapele de
culegere a datelor ce se desfăşoară prin strategii specifice GT, şi
care vizează eşantionarea teoretică, saturarea modelului
teoretic, etc. Tehnicile de culegere a datelor sunt în general cele
specifice cercetării oricărui tip de cercetare calitativă, fiind
reprezentate de interviuri, focus grupuri, analiza documenteleor
oficiale sau particulare provenind de la persoane aparţinând
populaţiei investigate, ale materialelor audio-vizuale, etc.
GT poate fi utilizată ca metodă de analiză calitativă a
datelor deja culese: mai ales ca analiză de documente sau ca
analiză secundară a datelor calitative obţinute într-o altă
cercetare, şi pe care cercetătorii consideră că nu le-au explorat
suficient, rămânând categorii semantice neincluse în raportul de
cercetare – de obicei acelea care se referă la aspecte care nu
intră în obiectul de interes al primei cercetări, precum şi cele
care manifestă fenomenul serendipităţii – date care indică
fenomene sociale neincluse în obiectul cercetări, dar care prin
natura lor merită observate şi teoretizate. În cadrul analizei
secundare de date se urmăreşte de regulă un alt obiectiv decât
cel din cercetarea originală, în cadrul căreia au fost culese
datele.
Ex: analiza formularelor de consimţământ informat în
spitalele ieşene (Frunză & Sandu, 2016b), ce a cuprins o analiza
secundară de date asupra unor interviuri şi/sau focus grupuri,
analiza rapoartelor de observaţie, analiza jurnalelor personale,
analiza mărturiilor de istorie orală (Xenofontov, 2011), analiza
documentelor produse de o instituţie publică etc.
Obiectivele cercetării

Obiectivele/ întrebările de cercetare ghidează
cercetarea, având la bază presupoziţii implicite, dar fără a se
formula ipoteze. Nu există o problemă (Research Gaps) clar

definită, în sensul cercetărilor clasice, care să fie formulate
pornindu-se de la studiul aprofundat literaturii din domeniu
(Gibbs, 2013). Acest lucru nu înseamnă că nu există un interes
de cunoaştere, dar acesta nu vine în urma identificării unor
lacune în cunoaşterea unui anumit fenomen social, ci a nevoii
de explorare a fenomenului social din perspectiva poziţiilor
discursive ale actorilor sociali implicaţi în producerea acestuia.
Obiectivul de cercetare nu apare aşadar ca intenţie de validare a
unei ipoteze, ci a nevoii producerii unui model interpretativ
asupra fenomenului social, aşa cum este el perceput de actorii
sociali şi cum aceştia îl transpun în propriul discurs. Obiectivele
de cercetare sunt modificabile pe parcurs în funcţie de
particularităţile fenomenului pe care datele le sugerează. În
mod evident, aceasta nu înseamnă că toate obiectivele se vor
schimba complet în timpul cercetării, sau că această schimbare
se va realiza în mod absolut necesar. Kathy Charmaz (Gibbs,
2013) arată că în varianta construcţionistă a Grounded Theory,
review-ul de literatură se realizează după prima structurare a
unui set de categorii, iar trimiterile la literatură ar trebui să fie
corelate cu propriile consideraţii derivate din interpretarea
datelor.
Odată cu stabilirea obiectivelor de cercetare sunt
propuse axele constitutive (direcţii) ale temei de explorat, care
vor ghida demersul exploratoriu. Axele tematice iniţiale au rolul
de a ghida cercetarea şi construcţia instrumentelor de cercetare,
şi nu se suprapun cu axele tematice conceptuale generate în
urma codării axiale. Axele conceptuale iniţiale pot fi de forma
unor întrebări de cercetare: Ce înseamnă medicul bun? Ce înseamnă
să fii un bun profesionist în serviciile sociale? Ce înseamnă să ai o
anumită preocupare? Cum anume se manifestă această preocupare în viaţa
cotidiană? Aceste direcţii, ca axe tematice, contribuie la
construcţia instrumentului de cercetare, a ghidului de interviu
de exemplu. Axele tematice ca direcţii de cercetare se
reconstruiesc pe măsură ce datele sunt culese şi se fac primele

interpretări şi primele presupuneri privind categoriile discursive
ce vor fi ulterior reexaminate şi reconstruite. În timpul acestui
proces de reexaminare a categoriilor se urmăreşte umplerea
acestora cu conţinut informaţional semnificativ, urmărindu-se
dacă ele se susţin, sau datele colectate presupun mai degrabă
construcţia altor categorii discursive care să descrie mai bine
fenomenul studiat. În cursul acestui proces interpretativ
instrumentele de cercetare se pot modifica pentru a putea
obţine mai multe date într-o zonă sau alta a cercetării, şi pentru
a face ca datele respective să fie cât mai consistente pentru a se
putea genera apoi teoria care să explice cel mai bine fenomenul
studiat.
Ca particularităţi ale abordării cercetării prin
intermediul GT, menţionăm:
 Obiectivele de cercetare şi direcţiile acesteia se
reconstruiesc pe măsură ce datele sunt culese şi analizate.
 Întrebările de cercetare, şi implicit cele adresate
persoanelor intervievate, vizează mai ales CUM?... decât CE?
Câteva exemple de întrebări de cercetare care au fost
preluate din cercetarea: Stil de viaţă şi comportament în sănătate la
persoanele cu boli cronice (Cojocaru et al, 2011):
 Care este rolul serviciilor medico-sociale în
construcţia responsabilităţii şi autonomiei individuale, în mod
special pentru comportamentul de autoîngrijire a pacientului
(diabetic)? Unitatea de analiză este sistemul serviciilor sociale şi
medicale din judeţul Iaşi.
 Cum influenţează organizarea îngrijirii şi parcursul
pacientului
prin
sistemul
medico-social
construcţia
responsabilităţii pentru propria condiţie de sănătate şi a
autonomiei acestuia?
 Cum se construiesc autonomia şi responsabilitatea
pacientului pentru condiţia proprie de sănătate în relaţia medicpacient?

 Cum este construită şi gestionată autoîngrijirea în
viaţa cotidiană de către pacient (diabetic)?
 Cum experimentează familia condiţia de boală
cronică a unui membru al său?
Toate acestea pot fi întrebări de cercetare, nu neaparat
ca întrebări ce figurează în ghidul de interviu. Foarte puţine din
întrebările de cercetare, axele tematice ale cercetării de fapt,
sunt transpuse ca atare în ghidul de interviu.
În elaborarea întrebărilor de cercetare există o serie de
presupoziţii implicite, dar care însă nu sunt ipoteze:
 serviciile medico-sociale au un rol în construcţia
responsabilităţii şi autonomiei individuale. Datorită acestei
presupoziţii este de aşteptat că răspunsurile primite vor
gestiona ideea că într-adevăr serviciile medico-sociale au un rol,
şi ca atare va fi foarte greu, dacă nu imposibil, de sesizat în
discursul persoanelor intervievate ideea că acestea ar putea să
nu aibă de fapt nici un rol.
 organizarea îngrijirii şi parcursul prin sistemul
medico-social influenţeză construcţia... Este formulată
afirmativ, şi ca atare construcţia teoretică va îngloba această
presupoziţie, motiv pentru care va fi mai dificil de a se
identifica date referitoare la organizarea procesului de îngrijire
care să nu influenţeze procesul de construcţie.
 Autonomia şi responsabilitatea sunt constructe
sociale, şi ca atare se va urmări identificarea mecanismelor
construcţiei sociale ale celor două valori. Această afirmaţie
plasează cercetarea în sfera paradigmei social-construcţioniste,
iar consecvenţa cu această paradigmă teoretică face să fie
respinse metode de cercetare care ar plasa autonomia şi
responsabilitatea pentru condiţia de sănătate ca fiind în fapt
realităţi sociale măsurabile şi cuantificabile.

Tehnologia medicală are un rol în procesul de
construcţie socială a autonomiei şi responsabilităţii, rol care se
va urmări să fie pus în evidenţă.
Procesul de interogare a datelor şi de clasificare a
acestora în categorii discursive se va realiza pornindu-se de la
aceste presupoziţii. Faptul că presupoziţiile asumate de
cercetător sunt incluse implicit în designul cercetării, şi
influenţează tipul de rezultate la care acesta este sensibil, face ca
cercetătorul să fie deosebit de important în cercetarea de tip
construcţionist. Presupoziţiile asumate de cercetători vor
influenţa atât culegerea datelor, cât şi interpretarea acestora, şi ca
atare acestea ar trebui conştientizate şi menţionate ca atare în
raportul de cercetare sub forma unei menţiuni: acestea au fost
presupoziţiile iniţiale care ar putea eventual reprezenta un bias,
menţionându-se şi ce măsuri s-au luat pentru diminuarea la
maxim a acestor posibile bias –uri.
Presupoziţiile NU sunt ipoteze şi nu vor fi validate în
cuprinsul cercetării, ci vor forma contextul cercetării!
Design metodologic

În cadrul cercetării bazate integral pe GT, construcţia
ghidului de interviu se realizează pornind de la întrebările de
cercetare (Sandu, 2017).
Ca şi exemplu prezentăm ghidul de interviu pentru
un pacient diabetic în cadrul cercetării Construcţia

socială a autonomiei şi responsabilităţii pentru propria
stare de sănătate a pacientului cronic diabetic (Cojocaru et
al, 2011; Sandu, 2012).
 Modalitatea11 de aplicare: interviu semistructurat.
Operatorul are libertatea de a aplica întrebările în ce ordine
consideră necesar şi de a aplica întrebările suplimentare care
rezultă din contextul interviului, inclusiv de a introduce alte

11 Preluare după Sandu, A. (2012). Metode de cercetare în ştiinţa
comunicării. Iaşi, România: Editura Lumen.

întrebări clarificatoare suplimentare. De aceea este de preferat
ca interviurile să fie realizate chiar de investigatorul principal
sau chiar de echipa de cercetare.
 Obiectivul interviului: înţelegerea strategiilor de
adaptare a individului la situaţia de viaţă.
Rezultatul urmărit: realizarea unui studiu de caz cu
privire la dezvoltarea autonomiei la tânărul cu diabet.
1. Descrieţi o zi obişnuită din viaţa Dumneavoastră
 Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări
clarificatoare cu privire la: modul administrării insulinei şi a
altor medicamente; structurarea activităţilor zilnice în jurul
actului terapeutic; regimul alimentar. Se insistă asupra
responsabilităţii asupra propriului regim alimentar şi rezistenţa
la tentaţii alimentare, adaptarea membrilor familiei la regimul
de viaţă a diabeticului (mănâncă şi ceilalţi membri ai familiei
dietetic?). Cum se adaptează în societate (când are o ieşire în
oraş cu prietenii, dacă îşi adaptează programul zilnic la orele
care trebuie să-şi injecteze insulina). Dacă folosesc glucometrul.
Dacă îşi adaptează dozele de insulină în funcţie de indicaţiile
glucometrului? Dacă există activităţi zilnice care sunt impedicaţi
sau îngreunaţi în a le executa. Dacă colegii de şcoală sau
serviciu cunosc situaţia lui medicală. Dacă a sesizat o
modificare a comportamentului acestora faţă de el? Se insistă
pe povestea subiectului şi pe modul în care acesta îşi creează
sens faţă de propria viaţă.
2. Povestiţi o zi din viaţa Dumneavoastră în care
consideraţi că aţi avut un succes deosebit, relativ la starea
sănătăţii Dumneavoastră.
 Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări
clarificatoare cu privire la: ce semnifică pentru subiect să-şi ţină
sănătatea sub control. Ce consideră el a fi un succes în
adaptarea la viaţa cu diabet. Succesul în alte domenii de
activitate profesională, socială, familială. Cum poate fi
transferată strategia de succes în adaptarea la condiţia de

bolnav cronic. Cum poate fi utilizată strategia de succes în
creştera autonomiei sociale a individului.
3. Cum v-aţi adaptat la situaţia Dumneavoastră de
persoană cu diabet?
 Indicaţii pentru operator - se adaugă întrebări
clarificatoare cu privire la: La ce activităţi din viaţă consideră că
a trebuit să renunţe. Dacă, cum şi de către cine a fost
influenţată decizia de a renunţa la acele activităţi? Dacă, cum şi
de la cine s-a informat cu privire la boală. Consideră necesară o
atenţie deosebită din partea celorlalţi şi drepturi suplimentare
datorită condiţiei de sănătate. Dacă se consideră o persoană cu
handicap. Dacă este privit ca o persoană cu dizabilităţi. Cum se
simte faţă de acest lucru. Cum integrează în viaţa de zi cu zi
situaţia de dezavantaj social, dacă aceasta există. Ce alte strategii
de adaptare la situaţia de dezavantaj social dată de boala cronică
mai pot fi identificate suplimentar faţă de situaţiile descrise la
întrebările anterioare? Care este relaţia subiectului cu prietenii,
rudele, colegii şi cum s-a modificat această relaţie în urma bolii
cronice? Se insistă asupra încurajării descrierilor subiectului
asupra modului în care acesta interpretează situaţiile de viaţă şi
îşi crează sens pornind de la ele. Se oferă libertate subiectului
de a descrie orice experienţă pe care o consideră o adaptare la
situaţia de persoană cu diabet.
Culegerea datelor & Codarea deschisă

Procesul de culegere a datelor este simultan cu cel de
codare deschisă (Sbaraini et al. 2011) şi implică următoarele
operaţii:
 Culegere de date (interviuri semistructurate, focus grup,
observaţie, documente).
 Transcrierea interviurilor, focus grupurilor, etc.
 Analiza primară a datelor pe măsura culegerii acestora.
Codarea deschisă (iniţială) se realizează pe măsură ce se
realizează efectiv transcrierea interviurilor, a focus–grupurilor,

etc. Încă din momentul efectuării transcrierilor se poate
identifica orientarea discursului persoanelor investigate,
cercetătorul urmărind să aplice o serie de „etichete” asupra
diferitelor fragmente din discursul respectiv şi apoi să grupeze
acele etichete pentru a urmări fragmentele discursive care
converg în aceeaşi direcţie. Charmaz (Gibbs, 2013) arată că
procesul de codare iniţială reprezintă o lectură rând cu rând a
transcrierilor interviurilor, însoţită de adnotări sub formă de
memo-uri. Această lectură rând cu rând a transcrierii interviurilor
familiarizează cercetătorul cu universul discursiv al
respondenţilor.
 Memo-uri. Reprezintă o serie de notiţe explicative pe
care cercetătorul le face asupra materialului transcris, reflectând
asupra semnificaţiilor pe care le alocă diferitelor elemente
discursive prezente în materialul supus analizei (Funză, 2017).
De exemplu, cercetătorul îşi poate nota că respondentul a vorbit
despre putere, despre relaţia de îndredere etc. Încrederea este o relaţie de
putere. Memo-urile oferă un prim grad de generalitate faţă de
efectiva înţelegere a datelor, fiind un prim pas de ridicare de la
simple date spre o generalizare ce în etapele următoare vor
duce la o construcţie teoretică.
 Codare reprezintă un proces de operaţionalizare a
datelor (identificarea semnificaţiei şi conceptualizarea datelor).
 Codarea deschisă. Analiza transcrierii interviurilor, a
documentelor în general, se realizează frază cu frază, fiind
recomandată utilizarea softului de analiză calitativă a datelor,
cum este de exemplu NVivo12.
 Identificarea conceptelor cheie în discursul
respondenţilor (eventual a frecvenţei cu care apar în discurs).
 Selecţia structurilor in-vivo în care cuvintele cheie
apar.

12 http://www.qsrinternational.com/nvivo/nvivo-products

 Identificarea legăturilor între concepte pe bază ale
structurilor in-vivo.
 Semnificaţia datelor.
Codarea deschisă se situează la nivel empiric, dar încă
de la acest nivel se formulează idei care pot avea un grad ridicat
de generalizare, cercetătorul urmărind să se ridice către un grad
de generalizare din ce în mai mare, exprimând concepte şi
conexiuni care nu mai provin direct din datele culese, fiind
rezultatele generalizărilor proceselor constructive identificate.
În cercetarea calitativă, codurile reprezintă atributele cheie
ale unei secvenţe narative - a unei comunicări verbale (Curry, 2015).
Codarea reprezintă un proces de organizare a datelor, de
structurare a acestora. În structura codurilor se identifică
particularităţile respectivelor unităţi discursive, fiind prezentate
exemple (in vivo) ale modului în care codurile se regăsesc
în discurs.
Tabel13 Analiza descrierii postului asistenţilor sociali privind
responsabilităţile de supervizare

CATEGORII
GENERALE
Codarea axială
Axial coding
(INDUCŢIA 2)

CODURI
(CATEGORII
PRIMARE)
Codarea
deschisă - Open
coding
(INDUCŢIA 1)

CUVINTE CHEIE
Codarea
deschisă - Open
coding
(INDUCŢIA 1)

FORMA ÎN CARE APARE
(in vivo)
Codarea deschisă Open coding (INDUCŢIA 1)

13 Preluat din Sandu, A., Unguru, E., Ponea, S., & Cojocaru, S.
(2010). Analysis of professional competencies in social services
supervision. Social Research Reports, 17, 3-56.

Proces de
supervizare;

Colaborarea cu
diferiţi
specialişti.

Colaborare

“noi colaborăm cu multe
centre care au diferite
programe în care lucrează
diferiţi specialişti”

Proces de
supervizare;

Munca de
coordonator.

Coordonare

“eu sunt coordonator
executiv şi coordonez atât
munca asistenţilor
medicali, cât şi munca
asistenţilor sociali”

Cadre ale
supervizării;

Practica
supervizării.

Supervizare

“nu stiu dacă o putem
numi muncă de
supervizare, dar
nonformal tot asta este,
chiar dacă nu sunt
standarde la noi în ţară,
dar noi tot supervizăm
munca lor”

Cadre ale
supervizării;

Conţinutul
existent în fişa
postului
asistentului
social.

Fişa postului
asistentului
social.

“este foarte bine
delimitată” ;
“sunt atribuţiile locale pe
care ei şi le îndeplinesc în
funcţie de beneficiari” ;
“mai mult formal decât
nonformal” ;
“sunt instrumente de
lucru”;
“se completează de către
coordonatorul executiv, cu

care noi practic evaluăm
munca lor”;
“Planuri de intervenţie,
fişa de monitorizare,
statistici care se fac anual
şi lunar”.

FORMA ÎN CARE
APARE (in vivo)

Memo

Codarea deschisă Open coding
(INDUCŢIA 1)

CUVINTE CHEIE CODURI
(CATEGORII
Codarea
PRIMARE)
deschisă Open coding
Codarea
deschisă - Open
(INDUCŢIA 1)
coding
(INDUCŢIA 1)

CATEGORII
GENERALE
Codarea axială
Axial coding
(INDUCŢIA 2)

Fiecare zi este o
situaţie excepţională

situaţie
excepţională

Excepţionalitat Normalitate şi
excepţional în viaţa
e
medicului.

fiecare persoană
Continuare
poate fi primită aşa de la
paragraful
anterior

situaţie
excepţională

Excepţionalitat Normalitate şi
excepţional în viaţa
e
medicului.

am fost şi noi
educaţi ca spectatori
la unele seriale de
televiziune, mai ales
cei care nu avem
relaţii în familie cu
privire la ce

Educaţi

Semnificaţia
vieţii de medic
de clinică

spectatori la
unele seriale de
televiziune

înseamnă viaţa
efectivă de medic de
clinică de
specialitate.

Laitmotivul în clinică
este
supraaglomerarea

viaţa efectivă
de medic de
clinică

supraaglomerar Semnificaţia
vieţii de medic
ea
de clinică

Adaptare

Analiza categoriilor rezultate implică compararea
continuă a datelor proprii cu rezultatele prezentate în literatură
şi cu discursul persoanelor intervievate (Manuj & Pohlen,
2012).
Categoria “Specificul relaţiei consilier de
probaţiune-persoană supravegheată”
 Relaţia dintre consilierul de probaţiune şi client este
considerată a fi una de încredere şi ajutor, bazată pe faptul că
persoana supravegheată vede ajutorul efectiv oferit de consilier,
iar acesta din urmă vede că beneficiarul îşi îndeplineşte obligaţiile
impuse de instanţă.
 «Păi, atâta timp cât omul vede că beneficiază de la mine de
ajutor, se stabileşte şi o relaţie de încredere şi ajutor reciproc. Eu am
încredere dacă văd că respectă măsurile şi face demersuri în acest sens şi el,
prin simplul fapt că vede că are nevoie de ajutorul meu juridic, că prin
altceva nu pot să îl ajut, sau la o instituţie vede că beneficiază. Şi faptul
că vede că este ajutat şi este văzut ca om, şi nu ca şi condamnat, pentru el
contează foarte mult» (IRO04)14.
14 Extras din articolul Sandu A. (2016b). Cadre normativinstituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de

Codarea axială (Inducţia a II-a)

Modelul revizuit de Glasser (2004) înlocuieşte codarea
axială cu codarea teoretică (implicând de asemena utilizarea
bibliografiei pe parcursul analizei) (Glaser & Strauss, 1967;
Glaser, 1992; Charmaz, 2006; Corbin & Strauss, 2006) .
 Categoriile conceptuale teoretice apar în formă generată –
diferită de cele rezultate în procesul de codare deschisă.
 Legătura între categorii – sunt prezentate acele legături
vizibile dincolo de nivelul empiric. Cercetătorul urmăreşte să
identifice care sunt categoriile care pot să stea la baza unui
model explicativ, realizându-se un prim model de analiză.
Modelul rezultat este adus la cunoştinţa persoanelor
intervievate, dar şi diferiţilor stakeholderi, pentru a se obţine
opinii referitoare la puterea explicativă a modelului în curs de
construire, şi adecvarea acestuia cu opiniile respondenţilor.
Un model de codare axială:
Axele tematice şi categoriile obţinute în urma codării axiale15
Axa tematică I. Cadrul instrumental şi instituţional
 Categoria 1. Cadrul normativ de funcţionare
 Categoria 2. Cadrul instituţional de funcţionare
 Categoria 3. Evoluţia practicii probaţiunii în România
şi Moldova
Axa tematică II. Dezvoltarea resurselor umane
 Categoria 1. Atribuţiile consilierului de probaţiune în
raport cu tipurile de beneficiari
 Categoria 2. Socializarea profesională
 Categoria 3. Identitatea profesională a consilierilor de
probaţiune
probaţiune în zona de N-E a României şi în Republica Moldova.
Sociologie Românească, 14(1), 23-43.
15 Extras din articolul Sandu A. (2016b). Cadre normativinstituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de
probaţiune în zona de N-E a României şi în Republica Moldova.
Sociologie Românească, 14(1), 23-43.

 Categoria 4. Dileme şi probleme profesionale în
practica probaţiunii
Codarea selectivă (Inducţia a III-a)

În cadrul celei de a 3-a etapă de codare, numită
selectivă, se stabileşte categoria centrală şi relaţia dintre
categorii, acestea redefinindu-se tocmai în funcţie de relaţiile
puse în evidenţă, schimbându-li-se denumirea, unificând
categorii asemănătoare, sau disjungând categorii care sunt
reconsiderate ca fiind diferite din punct de vedere semantic.
Are loc un proces de identificare a unor patern-uri discursive şi
transformarea acestora în modele explicative.

Schemă preluată după Caras, A., & Sandu, A. (2014). The Role of
Supervision in Professional Development of Social Work
Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic
Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94.
Memourile-însoţesc toate procesele de codare

 Introducerea memo-urilor permite cercetătorilor să
noteze idei despre evoluţia procesului de generare teoretică la
nivelul tuturor proceselor de codare deschisă, axială şi selectivă
(Creswell, 2012).
 Memo-urile constituie note cu caracter teoretic
despre un set particular de date (asocierea acestora cu mai
multe categorii, convergenţă/divergenţă cu rezultatele din
literatură, corelaţii dintre categorii.
 Elaborarea memo-urilor este considerată activitate
centrală a procesului de generare teoretică, fără de care
cercetarea nu este GT (Glaser, 2001).
Accentul pe dimensiunea comunicaţională a sistemului
de probaţiune românesc face ca acesta să fie orientat spre latura
terapeutică în faţa celei punitive, în timp ce sistemul
moldovenesc este mai degrabă orientat spre asistenţă socială,
bazată pe identificarea şi facilitarea accesului beneficiarilor la
resurse comunitare16.
Respondenţii consideră comunicarea ca fiind elementul
cheie al relaţiei cu persoanele supravegheate. Comunicarea
trebuie să fie dincolo de orice etichetare sau resentiment cu
privire la faptele pentru care persoana a fost condamnată.
16 Extras din articolul Sandu A. (2016b). Cadre normativinstituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de
probaţiune în zona de N-E a României şi în Republica Moldova.
Sociologie Românească, 14(1), 23-43.

Conştientizarea de către făptuitor că toate acţiunile
consilierului de probaţiune sunt realizate în interesul persoanei
supravegheate constituie un moment de satisfacţie profesională
pentru consilier17.
În sinteză, operaţia de codare poate fi descrisă pornind
de la următorul algoritm:
- lecturarea linie cu linie a transcrierii interviurilor,
- identificarea codurilor cuprinse în respectivul text.
Acestea pot avea forma unor cuvinte cheie, -selectate pentru că
se repetă în discurs, pentru că într-o formă oarecare persoana
intervievată a accentuat cuvântul respectiv, este neobişnuit sau
neaşteptat, corelează cu alte cuvinte cheie din discursurile altor
intervievaţi, etc) structuri in-vivo (fragment de text considerat
semnificativ pentru că transmite o idee cheie, pentru că poate fi
legat de o teorie, sau pur şi simplu pentru că atrage în orice fel
atenţia cercetătorului).
- etichetarea cu memo-uri a codurilor. În dreptul
codurilor selectate ar trebui introduse etichete (memo) care să
prezinte o reacţie a cercetătorului faţă de cod, o corelaţie cu
alte coduri, o posibilă explicaţie a semnificaţiei, etc.
- gruparea codurilor în categorii primare, în funcţie de
semnificaţia comună identificată de cercetător.
- constanta comparare a categoriilor rezultate înte ele,
dar şi cu alte rezultate similare din literatură.
- etichetarea categoriilor primare şi identificarea unei
denumiri semnificative a acestora.
- renunţarea la codurile care se dovedesc redundante,
fie datorită înglobării mai multor coduri sub aceeaşi etichetă, fie
a insuficienţei reprezentării acestora în discurs. În situaţia
insuficientei reprezentări discursive a unei categorii trebuie
17 Extras din articolul Sandu A. (2016b). Cadre normativinstituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de
probaţiune în zona de N-E a României şi în Republica Moldova.
Sociologie Românească, 14(1), 23-43.

verificată saturarea modelului. Un cod este incomplet
reprezentat dacă acesta poate fi corelat cu alte coduri similare,
necesită conturat prin întoarcerea la etapa de culegere a datelor
şi realizarea unor interviuri speciale pentru explicitarea
codurilor insuficient
reprezentate. Este de preferat ca
interviurile pentru clarificarea uno coduri să se realizeze cu
acele persoane în interviurile cărora au apărut codurile
originale.
- gruparea categoriilor primare în categorii analitice –
axe.
- stabilirea unor relaţii între categorii şi conturarea
modelului (Löfgren, 2013)
Generarea teoriei

Modelul teoretic generat (Glaser & Strauss, 1967;
Glaser, 1992; Corbin & Strauss, 2008; Charmaz, 2006) este
construit în jurul unei categorii centrale:
 Sunt formulate construcţii teoretice cu rol de ipoteze
pentru viitoare teorii;
 Se pune accentul pe verosimilitudinea modelului şi
puterea explicativă a acestuia;
 Posibila verificare ulterioară.
Eşantionare teoretică şi saturarea modelului

Eşantionarea teoretică (Sbaraini et al., 2011) reprezintă
reiterarea culegerii datelor, incluzându-se noi participanţi în
cercetare până se obţine saturarea modelului teoretic. Saturarea
modelului se obţine atunci când introducerea unor noi date (ex.
noi interviuri) nu generează noi categorii semantice (coduri sau
teme). În literatură sunt descrise două tipuri de saturare (Keen,
2013):
 Saturare descriptivă - nu mai apar categorii noi;
 Saturare teoretică – nu mai apar relaţii noi între
categorii; modelul este coerent şi complet.

Preluare după Keen, A. (2013). Saturation in qualitative research.
Distinguishing between descriptive and theoretical saturation.
Retrieved from
https://my.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/
511464/Research2013Th39.pdf
Grila de saturare

În analiza calitativă a datelor prin metodologia GT se
are în vedere eşantionarea teoretică, includerea unui nou
respondent în eşantion, făcându-se după analiza datelor
provenite de la persoanele intervievate anterior, fiind aleşi noi
membri în eşantion până la saturarea modelului. Pentru
asigurarea saturării datelor în vederea construcţiei modelului
teoretic se utilizează o grilă de saturare (saturation grid)

conform metodologiei expuse de Brod, Tesler şi Christiansen
(2009), Rubin şi Rubin (2012), Onwuegbuzie şi colaboratorii
(2012), Fusch şi Ness (2015), grila de saturare se realizează sub
forma unui tabel în care pe vertical sunt trecute categoriile
obţinute inductiv, iar pe orizontală respondenţii la interviuri
sau focus grup. Pentru a putea constata saturarea eşantionului,
este important de evidenţiat faptul că aportul ultimilor
respondenţi la tabelul categoriilor nu excede categoriile deja
obţinute pentru n-2 respondenţi.
Un tabel (matrice) cu temele majore aranjate pe orizontală şi
interviurile pe verticală (Brod, Tesler, & Christiansen, 2009):
Interviewees
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10

C1
x
—
—
—
x
—
x
—
x
x

C2
x
x
x
—
x
x
—
x
x
x

C3
x
x
x
x
—
x
x
x
—
x

Categories
C4 C5 C6
x
x
x
— x
x
x — —
x — x
— x —
— x —
— x —
— — —
— x —
— x
x

C7
—
x
x
—
—
—
x
—
x
x

C8
x
x
x
—
—
—
—
—
—
x

Redundanţă - noile date nu mai contribuie la construcţia
modelului.
Variaţie – variaţia maximă a categoriilor de respondenţi
incluşi în eşantion, inclusiv situaţii atipice, particulare.
Teorie – modelul teoretic generat este complet, coerent şi
are o maximă putere explicativă.

C9
—
x
x
x
x
x
x
—
x
—

În loc de concluzii

Cercetarea calitativă realizată pornind de la metodologia
GT este din ce în ce mai utilizată, mai ales în ceea ce priveşte
cercetările cu un ridicat caracter exploratoriu. Pentru ca această
abordare să poată fi utilizată, este necesară cunoaşterea şi
urmarea unei serii de paşi, care diferă semnificativ de cei din
cercetarea clasică – bazată pe testarea ipotezelor.
Particularitatea acestei metode de cercetare constă în caracterul
exploratoriu, construcţia teoretică explicativă pornind de la
datele culese efectiv de pe teren, şi nu de la o serie de ipoteze
preluate din literatura de specialitate sau construite pornind de
la zonele de cunoaştere lipsă identificate în cadrul acesteia.
Dimensiunea social-construcţionistă accentuează dependenţa
de context a rezultatelor obţinute şi a modelului interpretativ
generat.
I.9.1. Teoria fundamentată pe date Grounded Theory
Sarcină de lucru 1:
Realizaţi o interpretare calitativă a unui interviu aplicat de
Dumneavoastră unui coleg de grupă pe orice temă doriţi.
Utilizaţi modelul următor:
Exemplu!

Prezentăm în continuare un model de analiză de tip Teoria
centrată pe date - Grounded Theory ce urmăreşte desfăşurarea unor
inducţii succesive. Modelul de analiză este dezvoltat de noi

pornind de la analiza tradiţională Grounded Theory prezentată
de Denzin şi Lincoln (2000) şi Creswell (2007).
Test recapitulativ
1. Cum defineşte literatura de specialitate teoria
fundamentată pe date?
R: Literatura de specialitate defineşte teoria fundamentată pe
date ca fiind o abordare inductivă, ce porneşte de la observaţii
generale, şi care pe parcursul procesului analitic creează
categorii conceptuale care explică tema cercetată.
2. Care sunt cele două faze ale codării datelor?
R: Codarea datelor urmează două faze: codarea iniţială şi
codarea selectivă/ focalizată.
3. Cu ce începe procesul de codare a datelor obţinute?
R: Procesul de codare a datelor obţinute începe cu citirea
transcrierii interviului/ focus grupului etc., însoţit de note pe
marginea transcrierii.
4. Ce reprezintă codarea analitică?
R: Codarea analitică reprezintă o reflectare asupra sensului
celor spuse de interlocutori.
Sugestie de eseu:
Realizaţi un eseu cu tema: Interpretarea calitativă a
datelor, pornind de la sursele bibliografice menţionate în
cuprinsul capitolului.

Model de analiză calitativă18 pe baza analizei frecvenţelor şi a Grounded
Theory

Metode de analiză a datelor
Sunt avute în vedere, de exemplu, instrumentele matematice sau statistice folosite pentru
analizarea datelor şi extragerea semnificaţiei acestora în analiza datelor, care are în
vedere corelarea datelor cu obiectivele şi ipotezele cercetării şi dacă acestea din urmă
sunt susţinute sau nu de date.
Simpla expunere a datelor calitative sau cantitative nu este suficientă în lipsa unor
corelaţii cu alte date sau cu date similare ori contradictorii din literatura de specialitate.
Interpretarea rezultatelor trebuie realizată din punct de vedere al răspunsului la
întrebările de cercetare şi a validării sau invalidării ipotezelor. Atunci când este
prezentată cercetarea, prin publicare sau prezentarea la conferinţe în capitolul de
rezultate, sunt necesare a fi prezentate semnificaţii ale datelor, altele decât cele
concordante cu obiectivele cercetării, care fie contrazic ipotezele, fie deschid drumul
unor cercetări viitoare, neîntrevăzute iniţial. Literatura de specialitate recomandă
evitarea prezentării aceloraşi date sub mai multe forme: grafic, tabel, naraţiune etc.
(Vintan, 2006).
Prezentarea datelor se face de la general spre particular, accentuându-se asupra
semnificaţiei datelor şi nu a cifrelor efectiv obţinute, care însă nu vor fi omise acolo
unde cercetarea a condus la date numerice. În cazul statisticilor, trebuie făcute precizări
cu privire la corelaţiile existente, dar şi la semnificaţia directă a rezultatelor. Rezultatele
testelor de semnificaţie şi validitate trebuie, de asemenea, prezentate (Bem, 2003).
Statisticile au rolul de a servi analiza, nu de a se substitui acesteia. În cazul studiilor
mixte, se vor prezenta separat rezultatele cantitative şi calitative, insistându-se asupra
modului în care acestea se susţin reciproc.
Interpretarea calitativă a datelor, obţinută prin interviuri, focus grupuri, analiză de presă
etc., va conţine expresii semnificative din materialul originar de date, urmate imediat de
interpretări ale acestora, categorizări, construcţii teoretice şi metateoretice (Bem, 2003).
În cazul datelor calitative, acestea trebuie să treacă prin procese de selecţie inductiv18 Fragment preluat din articolul Sandu, A., Unguru, E., Ponea, S., Cojocaru, S. (2010). Analysis
of Professional Competencies in Social Services Supervision. Social Research Reports, vol. 17, pp. 356 (articol publicat original în limba engleză).

deductive, cititorul având acces la o serie de exemplificări ale procedurilor intermediare
şi ale datelor brute doar acolo unde spaţiul editorial permite.
O problemă etică legată de prezentarea datelor este aceea a problemei prezentării
multiple a acesteia. Mai ales în cercetările sociale ample, datele alese exced
dimensiunile unui articol şi, ca atare, datele trebuie publicate în mai multe articole, care
să prezinte datele în funcţie de dimensiunile cercetării.
Fragmentarea excesivă a datelor este considerată o practică neetică, intrucât creşte
artificial numărul de publicaţii ale membrilor echipei de cercetare şi, implicit, creditul
academic al acestora. Când este necesar a fi reluată o parte din date în mai multe
articole, fie pentru o analiză secundară a acestora, fie pentru a face inteligibile alte date,
asupra cărora se centrează datele respective, datele publicate anterior se citează
corespunzător, fie printr-un aknowledgement, fie prin simpla menţionare a articolelor
anterioare în capitolele de review de literatură. Este necesară a fi evitată publicarea
repetata a aceloraşi conţinuturi în acelaşi context ştiinţic. Publicarea repetată este
legitimă atunci când se face în contexte ştiinţifice, de exemplu în publicaţii de limbi
diferite, în forme diferite de publicaţii, cum ar fi în proceeding-ul unei conferinţe, urmat
de publicarea in extenso a unui articol de jurnal, reluarea în scop didactic în cursuri şi
manuale a rezultatelor unei cercetări etc. În oricare din aceste situaţii, este necesară
citarea primei surse şi, eventual, inserarea unui aknowledgement care să certifice faptul
că este vorba de o lucrare republicată cu acordul deţinătorilor drepturilor de publicare.
Un alt element avut în vederea unei propuneri de cercetare este modul în care rezultatele
vor fi diseminate: articole de jurnal, monografii, CD-rom, site-uri web, prezentări la
conferinţe, combinaţia celor menţionate anterior sau alte posibilităţi.
Paradigma social-construcţionistă asupra cercetării sociale (Sandu, 2016) discută chiar
de renunţarea la ideea de validitate a cercetării, mai ales în cazul celei calitative, şi
înlocuirea acesteia cu cea de verosimilitudine, credibilitate. Validitatea este un construct
ce aparţine paradigmei obiectiviste, realiste asupra ştiinţei, care postulează
cognoscibilitatea lumii şi distincţia netă dintre realitatea cercetată şi cercetător. În
practica cercetării sociale, o astfel de distinctie nu este întotdeauna operantă, însăşi
faptul că o comunitate este interogată cu privire la un anumit fenomen social fiind
elemental care o forţează să reflecteze asupra lui şi, implicit, face să se modifice
interpretările asupra respectivului fenomen social. Cercetarea socială modifică prin
demersul investigativ realitatea socială. Ca atare, este necesară reflecţia de natură etică
asupra impactului pe care anumite cercetări sociale – cum sunt cele din domeniul policy
research, asistenţă socială, microsociologia grupurilor şi organizaţiilor, etc - le au asupra
populaţiei investigate, fiind necesar cel puţin existenţa unui răspuns referitor la
beneficienţa, nonmaleficienţa, caracterul nondiscriminatoriu, dreptatea socială şi

respectul faţă de autonomia şi demnitatea membrilor comunităţii investigate, nu doar a
participanţilor direcţi la cercetare, a acestor cercetări.
O cercetare-intervenţie nu poate fi neimplicată axiologic şi în cele din urmă există un
fundament ideologic - teoretic care a stat la baz proiectului de cercetare. Pe de altă parte,
subiectivitatea cercetătorului îşi pune inevitabil amprenta asupra procesului de
proiectare a cercetării, de analiză a datelor, în special a celor calitative, unde libertatea
hermeneutică pe care cercetătorul o are este semnificativă. Aceste influienţe ale
subiectivităţii cercetătorului trebuie onest prezentate într-un subcapitol de discuţii şi
limite, care ar trebui să existe atât în propunerea de cercetare, cât şi în publicaţiile
rezultate în cadrul proiectului de cercetare.
O altă posibilă încălcare a obiectivităţii este predilecţia excesivă pentru o metodă de
cercetare, care este adoptată de cercetător în ciuda limitelor evidente ale acesteia de a
furniza total sau parţial rezultatele necesare în atingerea scopului cercetării. Predilecţia
pentru o anumită metodologie calitativă, de exemplu, atunci când aceasta eşuează în a
capta toate faţetele unui fenomen social, poate genera o lipsă de obiectivitate a
cercetării, cercetătorul având tendinţa să cenzureze acea parte a fenomenului social care
nu a putut fi captat, tocmai prin exprimarea acestei imposibilităţi ca o limită a cercetării.
Exprimarea corectă a limitelor cercetării este un instrument de exercitare a corectitudinii
şi onestităţii cercetătorului şi ar trebui să vizeze limitările reale date de condiţiile
obiective şi subiective ale cercetării şi de limitele metodologiei în sine, dar aceste limite
ar trebui depăşite obiectiv, inclusiv prin apelul la alte metodologii, de natură cantitativă
în cazul nostru, care ar face posibilă captarea altor faţete a fenomenului studiat.

PARTEA III – SCRIEREA ACADEMICĂ

A u t o r a t u l şt i in ţ if i c - C in e su n t a u t o r i i
a r t ic o le lo r ş i c u m s e st a b il e şt e o r di n ea a u t or ilo r
u n u i a r t i c o l şt ii n ţ i f i c
Autorii articolelor ştiinţifice sunt, în general, cei care participă la elaborarea
cercetării şi redactarea articolului propriu-zis. În cercetarea teoretică, cum ar fi cea
filosofică, juridică, politică, unul sau cel mult câteva persoane participă la toate
etapele cercetării.

Work, group, space....

Rules Hand Write

Sursa: PxHere. Marcata ca disponibila pentru
reutilizare de Google Images

Sursa: Pixabay. Marcata ca disponibila pentru
reutilizare de Google Images

În ştiinţele exacte şi ale naturii şi parţial în ştiinţele sociale, acolo unde
cercetarea este mai vastă, există un număr mare de persoane care participă la
cercetare, atât în fazele preliminarii, de culegere a datelor experimentale, cât şi în
cele de elaborare a concluziilor şi de redactare a articolului.
Pe lângă aceştia, un număr de specialişti pot da feed-back semnificativ în
elaborarea articolului, mai ales din partea coordonatorilor grupului de cercetare sau a
coordonatorilor ştiinţifici ai tezelor de disertaţie ori doctorat, care adesea se implică
efectiv în elaborarea cercetării şi redactarea tezelor. Karl Swedberg (2008) arată că
definiţia autoratului ştiinţific şi o interpretare clară asupra căror persoane sunt
îndreptăţite să semneze un articol sunt departe de a fi clarificate în literatura de
specialitate.
Jurnalele din diferitele domenii ale ştiinţei aplică reguli diferite în ceea ce
priveşte includerea unui conducător în lista de autori şi ordinea autorilor. Swedberg
(2008) arată că, pentru ca o persoană să fie pe lista de autori, aceasta ar trebui să aibă
contribuţii semnificative din punct de vedere intelectual în cel puţin unul dintre
domeniile: conceperea şi proiectarea lucrării, achiziţia datelor, analiza şi interpretarea
datelor, analiza statistică, supervizarea ştiinţifică a cercetării, elaborarea unui draft al
articolului, formularea unor recenzii substanţiale, cu un important conţinut intelectual.
În funcţie de domeniul ştiinţific în care apare o lucrare, există o serie de
standarde relative diferite cu privire la cine se încadrează în criteriile pentru a fi
considerat autor al unei lucrări şi care este ordinea în care autorii unei lucrări ar
trebui menţionaţi în structura autoratului (Kennedy, 1985). Există domenii de
cercetare, cum ar fi filosofia, dreptul, filologia, matematica, în care autoratul usual
este format dintr-un singur autor, în timp ce pentru alte domenii, printre care
medicina, fizica, diversele ramuri ale ingineriei, cel mai frecvent publicaţiile sunt
elaborate de mai mulţi autori împreună. Există situaţii, în domenii precum fizica
particulelor sau în medicină, în care numărul de autori depăşeşte 100, iar astfel de
cazuri nu sunt singulare, fiind evidenţiată publicarea unor articole cu nu mai puţin
de 500 de autori (Regalado, 1995). În 2015, articolul care anunţa descoperirea
bosonului Higgs -supranumit particula lui Dumnezeu - a avut 5154 de autori

(Castelvecchi, 2015). Acest număr deosebit de mare de autori este legat de
cercetările efectuate de echipe internaţionale ce activează în cadrul unor laboratoare
cum este cel de fizica particulelor de la CERN, cercetări în care fiecare dintre cei
nominalizaţi în calitate de autor şi-au adus o contribuţie importantă (Tscharntke,
Hochberg, Rand, Resh, & Krauss, 2007).
În cazul articolelor cu mai mulţi autori, ponderea contribuţiei fiecăruia este
diferită şi, ca atare, din raţiuni de evidenţiere cât mai exactă a creditului academic pe
care fiecare dintre autori ar trebui să îl primească pentru propria contribuţie, este
necesară stabilirea ordinii autorilor, care să reflecte participarea acestora la cercetare
(Tscharntke et al., 2007).
În mod tradiţional, în majoritatea domeniilor de publicare academică se
consideră ca primul autor are cea mai mare contribuţie şi, prin urmare, ar trebui să
primească şi cea mai mare recunoaştere pentru articolul publicat. În anumite
domenii există uzanţa ca, în cazul în
care contribuţia autorilor a fost egală,
aceştia să fie trecuţi în ordine alfabetică
(Waltman, 2012) – este cazul
matematicii şi al ştiinţelor economice şi să existe o menţiune fie într-o notă
de subsol, fie în acknowledgement cu
privire la contribuţia egală a acestora.
De asemenea autorii sunt invitaţi de
multe reviste sa declare într-o notă de
subsol contribuţia fiecăruia la realizarea
cercetării şi a articolului.
Sursa: avogdil.no. Marcată ca disponibilă pentru reutilizare de Google Images

În domenii precum cele biomedicale, dar mai nou şi în domeniul social, o
importanţă similară primului autor o capătă ultimul autor, fiind adesea considerat cel
care a supervizat şi/sau coordonat cercetarea (Tscharntke et al., 2007). Cu toate
acestea, în multe situaţii prezenţa ca ultim autor nu denotă o contribuţie
semnificativă în mod real şi nici o poziţie de coordonare în cadrul cercetării.
Datorită creşterii numărului de autori şi a regulilor din ce în ce mai superflue
de definire a autoratului, multe jurnale ştiinţifice din diferite domenii, în special
biomedicale, au renunţat la termenul clasic de autor în favoarea celui de contributor
(Rennie, Yank, & Emanuel, 1998). Aceşti autori atrag atenţia asupra faptului că
definiţia clasică a autoratului, valabilă pentru lucrările cu un singur autor sau cu mai
mulţi autori a căror contribuţii sunt evidenţiate distinct, este mai puţin operantă în
cazul articolelor cu mai mulţi contributori, fiecare având o contribuţie specializată în
conformitate cu propriile competenţe academice, ceea ce face ca responsabilitatea să fie
diluată, autorii asumându-şi corectitudinea şi onestitatea muncii celorlalţi, activitate
pe care de multe ori nu o pot verifica sau superviza. Aplicarea termenului
contributor ar trebui făcută simultan cu menţionarea exactă a contribuţiei fiecăruia,
astfel încât publicul să fie avizat de responsabilităţile fiecărui participant la cercetare.

Acest lucru apare în contextul publicării articolelor cu mulţi autori, care au avut o
contribuţie esenţială la cercetare, dar foarte mică sau inexistentă la redactarea
efectivă a articolului. O altă motivaţie a înţelegerii autorilor unei lucrări ca fiind mai
degrabă contributori este relativa generalizare a autoratului cadou (gift authorship), când
o serie de persoane, în general cu funcţie de răspundere în instituţia de cercetare,
fără contribuţie particulară la respectiva cercetare, dar cu un rol important în
finanţarea proiectului de cercetare sau în managementul acestuia, sunt trecuţi autori
onorifici pe diferite articole rezultate din cercetare.
COPE, la rândul său, apreciază că singurii în măsură să stabilească structura
autoratului sunt autorii înşişi, iar jurnalele ştiinţifice nu ar trebui să intervină în
dispute privind autoratul.
Autoratul în filosofie şi ştiinţele umaniste
În domeniul filosofiei şi, în general, al ştiinţelor umaniste nu există reguli
formal stabilite în ceea ce priveşte autoratul în cazul mai multor autori, deoarece
lucrările din aceste domenii sunt rareori realizate în coautorat, dar chiar şi aşa nu
sunt rezultate în urma unor ample cercetări interdisciplinare în care identificarea
contribuţiei fiecărui autor să fie dificilă. Există un număr din ce în ce mai mare de
articole, mai ales din domeniul eticii şi al filosofiei ştiinţei, în care sunt cooptaţi
autori din domeniul ştiinţific respectiv, dar numărul de autori al unui articol rămâne
în limitele maxime de doi, cel mult trei autori pe articol, ceea ce face aplicabilă
regula proporţionalităţii dintre poziţia în autorat şi contribuţia adusă.
În cazul colaborării unor cercetători din domeniile umaniste în cadrul unor
proiecte transdisciplinare, devenită o practică relativ curentă mai ales în domenii
precum consultanţa etică, bioetică şi evaluarea etică a tehnologiilor, participarea
autorilor umanişti la structura autoratului este gestionată după regulile din domeniul
principal al jurnalului în care se publică articolul.
Autoratul în ştiinţele naturii
În domeniul ştiinţelor naturii nu există reglementări general valabile pentru
întreg domeniul, dar jurnalele publică în cadrul secţiunilor de instrucţiuni pentru
autori informaţii cu privire la persoanele care se califică pentru a fi menţionaţi ca
autori. În general, pot fi trecute ca autori persoanele care au avut o contribuţie
semnificativă la designul cercetării, elaborarea cercetării şi la redactarea articolului ce
urmează a fi publicat, putându-şi asuma răspunderea şi meritele pentru articol. În
cazul în care contribuţia fiecărui autor nu este explicit menţionată, aceştia îşi împart
în mod egal meritele şi responsabilitatea pentru articol (CSEPP, 1995).
Autoratul în medicină şi ştiinţele vieţii

În domeniul medical şi al ştiinţelor vieţii, autoratul ştiinţific este reglementat
prin reguli instituite de Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and
Publication of Scholarly Work in Medical Journals [Recomandări pentru comportamentul,
raportarea, editarea și publicarea lucrărilor ştiinţifice în revistele medicale], elaborate
de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) [Comitetul
Internaţional al Editorilor de Jurnal Medical], numit Grupul de la Vancouver, după
localitatea unde s-a desfăşurat prima întâlnire a Comitetului (ICMJE, 2017).
Pentru ca o persoană să fie considerată autor al unei lucrări, aceasta trebuie
să îndeplinească fiecare dintre cele patru criterii de mai jos:
 să fi contribuit substanţial la designul cercetării, la culegerea sau analiza şi
interpretarea datelor;
 să fi elaborat o revizuire critică a articolului;
 sî fi realizat ultima versiune aprobată pentru publicare a articolului;
 să îşi fi asumat responsabilitatea pentru întregul articol, inclusiv asupra
problemelor legate de etica cercetării şi integritatea academică (ICMJE, 2017).
În conformitate cu regulile Vancouver, obţinerea finanţării pentru proiect
sau chiar simpla supervizare a grupului de cercetare, fără o contribuţie efectivă la
partea de cercetare prezentată în articol, nu constituie autorat (Sauermann &
Haeussler, 2017; Tsao & Roberts, 2009).
Autoratul în ştiinţele sociale
În ştiinţele sociale, autoratul, atunci când lucrarea are mai mulţi autori, este
stabilit în general după reguli similare celor din domeniul medical, Ghidul APA
indicând faptul că o persoană care a contribuit semnificativ la cercetare, inclusiv la
designul acesteia, sau a participat la analiza statistică sau de altă natură a datelor, ori
a contribuit cu idei importante la elaborarea articolului, poate fi considerată autor
(APA, 2001:350).
În general, nu se califică drept autori persoanele care au contribuit doar la
culegerea datelor, de exemplu operatorii de teren, dar nu şi la partea de concepţie a
cercetării sau de redactare efectivă a lucrării. De obicei, contribuţia acestora se
menţionează în acknowledgement.
Autorul fantomă - Ghostwriter
Ghostwriting

Î

n definirea cea mai strictă, orice ajutor primit de un autor în scrierea unei lucrări
ştiinţifice şi nesemnalat ca atare fie în autorat, fie în acknowledgement este denumit
scriere fantomă - ghostwriting (Langdon-Neuner, 2008).

Autorii sunt responsabili de menţionarea corectă a fiecărui ajutor primit în
elaborarea articolului.

Scriitura fantomă a apărut şi s-a dezvoltat în domenii precum literatura, arta
în general, inclusiv cea cinematografică, dramaturgia, dar şi compoziţia muzicală.
Este de tradiţie utilizarea ghostwriting-ului în domeniul politicii, discursurile
politicienilor fiind redactate de consilierii acestora. Majoritatea documentelor
oficiale, inclusiv actele normative, regulamentele etc., au alţi autori decât semnatarii
oficiali ai acestora. Numele persoanei care scrie în locul semnatarului oficial poate fi
transparent sau păstrat confidenţial, în funcţie de specificul înţelegerii şi/sau
contractului dintre părţi – semnatarul documentului şi ghostwriter-ului.

Tele Typist (ghostwriter)
Sursa: Flickr. Marcata ca disponibila pentru reutilizare de Google Images

În multe situaţii, un ghostwriter este angajat pentru a exprima mai bine ideile
persoanei interesate să le comunice, dar a cărei abilităţi de exprimare în scris sunt
mai puţin dezvoltate decât a celui care realizează scrierea profesionistă.
Angajarea unei persoane să trimită corespondenţa în numele unei celebrităţi
sau să posteze articole în numele acesteia pe blogul său reprezintă o activitate de
ghostwriter, mai ales atâta vreme cât creditul pentru respectivele articole este
asumat de respectiva celebritate, eventual fără a se menţiona contribuţia reală a
ghostwriter-ului.

Ghostwriting
Sursa: Wikipedia. Marcata ca disponibila
pentru reutilizare de Google Images

Ghostwriterii pot avea niveluri
diferite de implicare în realizarea
unei lucrări ştiinţifice în numele
unei alte persoane, de la simpla
corectură şi redactare a textului,
până la elaborarea completă.
În această situaţie se încadrează
activitatea de editare profesionistă
a unui text (copy-editing), care
doar reformulează într-un limbaj adecvat ideile autorului-autorilor, fără a interveni
în structura ideatică a textului. Apelul la astfel de editori profesionişti este permis
din punct de vedere ştiinţific, fiind de multe ori recomandat chiar de marile edituri
ştiinţifice internaţionale, mai ales în situaţia în care limba de publicare, de obicei
limba engleză (Springer, n.d.), nu este limba maternă a autorului. Oferim ca exemplu
serviciile
de
copy-editing
oferite
de
firme
precum
Editage
(https://www.editage.com/), care îşi trece în palmares peste 881.000 de lucrări
corectate, 269.000 de autori şi peste 2.000 de editori experţi. Firma Editage
colaborează în mod direct cu Commitee of Publication Ethics (COPE).
În mediul academic, o practică similară este aceea de redactare a lucrărilor
ştiinţifice la comandă, fie teze de licenţă, disertaţie, doctorat, articole ştiinţifice sau
chiar cărţi. Ofertanţii unor astfel de servicii îşi fac public reclamă pentru serviciile
prestate (https://www.infoteze.com/), garantând calitatea, personalizarea şi
confidenţialitatea serviciilor (http://megateze.md/).

Print screen după sursa https://www.infoteze.com/

Print screen după sursa http://megateze.md/

O utilizare neetică a ghostwriting-ului este identificată în domeniul medical,
când cercetări realizate cu scopul de a promova un anumit produs farmaceutic sunt
efectuate de multe ori cu încălcarea eticii cercetării ştiinţifice, prin falsificarea
rezultatelor sau omiterea rezultatelor nefavorabile, sunt elaborate de ghostwriteri
angajaţi de respectiva firmă producătoare de medicamente şi publicate sub numele
unor specialişti din domeniu, cu acceptul lor sau, uneori, chiar fără acceptul
acestora. Astfel, se induce ideea de verificare ştiinţifică a unui produs sau a unei
tehnologii şi se distorsionează încrederea publică (Moffatt & Elliott, 2007) în
respectiva tehnologie medicală (Langdon-Neuner, 2008). Desigur, utilizarea
ghostwriting-ului pentru a promova cercetări frauduloase nu este o problemă doar
în domeniul medical, cercetări pseudoştiinţifice realizate la comandă fiind evidente
în majoritatea domeniilor ştiinţelor sociale, economice, juridice.
Pentru a evita astfel de situaţii, mai ales în cazul articolelor de tip recenzie,
de produs sau tehnologie, unele jurnale solicită autorilor să declare dacă au scris
personal articolul sau au utilizat un medical writter sau technical writter (LangdonNeuner, 2008).
O situaţie particulară în care
apare fenomenul de ghostwriting este
eliminarea unuia dintre contributori
din lista finală de autori, chiar dacă o
parte dintre ideile acestuia au rămăs în
conţinutul articolului.
Ghost Writing.
Sursa: Public Domain Pictures. Marcată ca
disponibilă pentru reutilizare de Google Images

Toţi autorii trebuie să îşi dea acordul cu privire la publicare şi să fie capabili
să susţină cercetarea, răspunzând la întrebări ce vizează această cercetare.
Contributorii care nu îndeplinesc criteriile de a fi autori ar trebui incluşi în
acknowledgement. Este puţin uzual în literatura stiinţifică românească ca, alături de
doctorandul sau masterandul care publică un articol, să semneze şi profesorul
coordonator, deşi în foarte multe situaţii acest lucru ar trebui să fie luat în calcul atât
datorită volumului crescut al contribuţiei ştiinţifice a coordonatorului, cât şi a
credibilităţii pe care o personalitate ştiinţifică cu greutate o aduce lucrării. Contactul
între tinerii cercetători şi cercetătorii cu experienţă deosebită va responsabiliza
ambele părţi, ducând la diminuarea riscurilor de plagiat sau prezentare incorectă a
datelor (Sandu, 2011).
În ceea ce priveşte ordinea autorilor, aceasta ar trebui să respecte volumul
muncii depuse şi importanţa contribuţiei ştiinţifice a fiecărui autor. Prezentarea în
ordine alfabetică, cu menţionarea contribuţiei egale a fiecărui autor în
acknowledgement, atrage atenţia asupra cotării egale a autoratului în dreptul fiecărui
semnatar. Thomson Reuters identifică, pe lângă autorul principal, şi coautorii, iar
autorul corespondent (reprint author) este cel care poartă corespondenţa cu eventualii
cititori interesaţi. În unele jurnale, ultimul autor este trecut coordonatorul lucrării,
atunci când este cazul.
Afilieri
Afilierile se trec de obicei ca note de subsol pe prima pagină a articolului,
chiar şi atunci când pentru aparatul critic nu sunt utilizate note de subsol (Sandu,
2011). Recomandările CNCS-UEFISCDI pentru jurnalele ştiinţifice româneşti
solicită, în acord cu practica internaţională, ca în afiliere să fie cuprinse cel puţin
titlul ştiinţific al autorului (obligatoriu), numele universităţii sub afilierea căreia se
publică articolul (obligatoriu), departamentul (opţional), adresa autorului (opţional personală sau instituţională), numărul de telefon al autorului (obligatoriu), adresa de
e-mail a autorului (obligatoriu). Aceste date sunt solicitate tuturor autorilor (Bala,
2010).
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Cuvintele cheie
Cuvintele cheie în număr de 3 până la maximum 8, au rolul de a facilita
căutarea articolelor în baze de date, dar şi repartizarea articolului în vederea
recenzării. Alegerea incorectă a cuvintelor cheie poate conduce la repartizarea
articolului unor referenţi a cărui obiect particular de interes, nu se suprapune peste
cel al articolului şi de aici la riscul de respingere a articolului.
Acknowledgements
Acknowledgements cuprinde de obicei recunoaşterea contribuţiei unor terţi
la elaborarea cercetării în urma căreia s-a realizat articolul sau la scrierea propriu-zisă
a articolului, dar a căror contribuţie nu este atât de semnificativă încât să fie
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Titlul articolului

Titlul articolului constituie o indicaţie cu privire la conţinutul articolului, dar
şi la modul în care articolul trebuie redactat. Indexarea în bazele de date
internaţionale, chiar şi în cazul acelora care permit trimiteri către textul integral al
articolului, se face pornind de la titlu, abstract şi cuvinte cheie. Acestea sunt
elementele care trebuie să trezească interesul cititorului. Ele trebuie să conţină
cuvintele după care se doreşte să fie găsit articolul atunci când cititorii îl caută într-o
bază de date. Dacă titlul este prea larg cititorii nu se vor opri la el, considerându-l ca
având un caracter prea general. Dacă dimpotrivă este prea specific şi prea tehnic va
atrage un număr mic de cititori cu un interes de cercetare punctual pierzând
posibilitatea ca rezultatele expuse în articol să fie valorificate în alte zone ale
cercetării (Maddux, 2011). În general un titlu imprecis, prea larg, sau prea îngust va
fi considerat de referenţi o dovadă de inabilitate în autoratul ştiinţific şi va trezi în ei
dorinţa de a confirma această presupunere, îndreptându-le atenţia în a evidenţia
orice scăpare în conţinutul articolului care să ducă la respingerea acestuia.
Un titlu clar, concis care să circumscrie tema articolului, va constitui o primă
impresie plăcută sporind şansele de acceptare a articolului. În revistele cu circulaţie
internaţională (cele indexate în baze de date, sau care-şi propun să fie indexate) se
solicită în mod obligatoriu traducerea în engleză a titlului. Cu puţine excepţii,
revistele ştiinţifice româneşti au început să publice predominant în limba engleză,
sau în limbi de circulaţie internaţională, pentru a introduce cercetarea românească în
circuitul cercetării ştiinţifice internaţionale. Acest fapt are un impact benefic prin
sporirea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti influenţând indirect calitatea
cercetării româneşti racordată la cercetarea internaţională.
În domeniile sociale şi umaniste, globalizarea limbii engleze ca limbă a
cercetării ştiinţifice are puternice efecte perverse asupra dezvoltării culturii naţionale,
care racordată la circuitul global al valorilor trebuie să aibă şi scopul de a conserva şi
integra specificul cultural local. Acesta este motivul pentru care bazele de date
internaţionale de primă mărime printre care: Thomson Reuters, Erih, Scopus,
Ebsco etc., acceptă în domeniile sociale şi urmăresc reviste de interes regional în altă
limbă decât în engleză. Publicarea în altă limbă diminuează şansele de a fi citit şi
citat
internaţional
plasându-l exclusiv în context regional. Din acest motiv, marea majoritate a
revistelor româneşti, au decis publicarea în limba engleză. Sunt doar două reviste
româneşti indexate ISI cu apariţie şi în limba română şi în limba engleză: Revista
română de bioetică cu apariţie bilingvă şi Transilvanian Journal of Administratives
Sciences cu apariţie în ediţie separată în limba română şi engleză. În cadrul Editurii
Lumen, Jurnalul de Studii Juridice, indexat internaţional în CEEOL şi Index
Copernicus, include apariţii separate în limba română şi în engleză, nu toate
articolele fiind disponibile în ambele limbi.

Indiferent de limba de publicare a jurnalului, titlul trebuie să fie prezentat şi
în limba engleză, pentru a putea fi inclus în baze de date internaţionale. În cazul
articolelor bilingve sau în altă limbă decât limba engleză, există riscuri de neindexare
a unor citări externe primite de aceste articole, dacă este reprodus incorect titlul
românesc, sau este utilizat în citare titlul în altă limbă decât titlul înregistrat în bazele
de date.
Abstractul articolului
Din motivul indexării şi introducerii articolului în circuitul internaţional,
abstractul este necesar să apară în limba engleză. Există publicaţii româneşti care
prezintă abstractul atât în limba română cât şi în limba engleză. Dăm şi de această
dată ca exemplu Revista română de bioetică. Abstractul este considerat ca fiind
crucial pentru acceptarea sau respingerea articolului, întrucât după indexarea în baze
de date internaţionale, abstractul va fi afişat în căutări şi lecturarea acestuia trebuie să
convingă cititorul să parcurgă restul articolului. În multe situaţii, abstractul este
singura parte din lucrare cuprinsă în unele baze de date sau în Book of Abstracts
care se realizează cu prilejul unor conferinţe, ca atare abstractul trebuie să cuprindă
informaţii succinte, clare şi structurate cu privire la articol. În cazul unei lucrări
bazate pe cercetare empirică, din abstract trebuie să se poată deduce cel puţin
paradigma teoretică, sau domeniul de referinţă în care este realizată lucrarea. La fel
de importante pentru aprecierea corectă a articolului sunt: problema de cercetare
avută în vedere, metodologia sau argumentarea teoretică, cele mai importante
rezultate şi concluzii. Este important de subliniat în abstract elementul de
contribuţie originală pe care o aduce lucrarea. Un bun abstract trebuie să fie concis.
Multe publicaţii impun o limită între 150 şi 300 de cuvinte. În cazul articolelor
propuse spre publicare în reviste care nu solicită un maxim şi un minim de cuvinte
pentru abstract, acesta ar trebui să se încadreze între 100 şi 400 de cuvinte.
Abstractul trebuie să fie clar scris în aşa fel încât un specialist dintr-un alt domeniu
decât cel vizat de articol să-l poată înţelege (Maddux, 2011). Încă din primele 25 de
cuvinte ale abstractului este indicat să reiasă scopul cercetării. Odată cu aceasta ar
trebui să se clarifice elementul de noutate, fie ca abordare cu specific local, mod
particular de înţelegere, context, critica unui punct de vedere sau teorii etc., pe care
articolul îl aduce. Articolul are la bază o cercetare teoretică sau empirică venită să
răspundă unei întrebări de cercetare sau ipoteze. Aceasta trebuie să fie clar
menţionată de la începutul abstractului şi întregul articol trebuie să vizeze în fapt
răspunsul la întrebarea de cercetare. Întrebarea de cercetare poate fi de forma:
Cum este? (exemplu: Cum este construită autonomia pacientului diabetic în
context familial?);

Care este? (exemplu: Care este mecanismul prin care se realizează construcţia
socială a identităţii etnicilor italieni din România? Care este legătura
dintre?...).
Concluziile studiului vor trebui să fie răspunsul direct la această întrebare. În
cercetarea cu caracter experimental, în locul întrebării de cercetare există o ipoteză
de cercetare care urmează a fi validată. Ipoteza de cercetare este de forma unei
afirmaţii ce trebuie admisă sau respinsă (exemplu: există o legătură directă între
nivelul veniturilor în comunitatea x şi rata criminalităţii în respectiva comunitate).
Cea de-a 3 a posibilitate, este formularea unui obiectiv de cercetare sub forma unei
propoziţii afirmative de tipul: În acest articol ne propunem să clarificăm relaţia
dintre educaţia parentală în familia de origine şi rata divorţialităţii în localitatea x.
Articolul contribuie la progresul ştiinţei într-un anumit domeniu dacă prin răspunsul
la întrebarea de cercetare, o zonă a “realităţii” fizice sau sociale, anterior
necunoscută, este adusă în lumina ştiinţei. Articolul poate elucida de asemenea
perspectiva teoretică abordată, incluzând aici conexiunile între teorii, aplicările
inedite ale unei teorii, noi interpretări, practici, semnificaţii etc.
Exprimarea clară a problemei de cercetare (research gape) încă din primele
cuvinte ale abstractului vor atrage atenţia referenţilor cât şi viitorilor cititori asupra
lucrării creându-le un orizont de aşteptare în legătura cu aceasta. Lipsa unui orizont
de aşteptare conduce la un dezinteres sau chiar oprirea lecturii şi respingerea
articolului. Scopul şi obiectivul cercetării trebuiesc circumscrise unei zone de interes
cât mai precise. Identificarea paradigmei teoretice a domeniului, modelului etc. este
importantă pentru selecţia pe care o fac cititorii interesaţi să se documenteze într-un
anumit domeniu. În domeniul Dreptului civil de exemplu, se poate merge cu
precizarea unui subdomeniu şi mai clar, de exemplu: (prevederea Noului Cod Civil
Românesc, etc. Specificarea clară, încă din abstract, a încadrării teoretice precise şi
pe domeniu al articolului, ajută redactorul şef al publicaţiei să-l trimită spre
recenzare unor referenţi specializaţi exact în acelaşi domeniu care vor avea cea mai
bună şansă să aprecieze corect articolul. Imprecizia în identificarea exactă a
domeniului de interes a articolului îl poate plasa în evaluare la referenţi mai puţin
interesaţi de domeniu sau mai puţin informaţi. Aceştia îl vor respinge din dezinteres
sau neînţelegere. Următoarele una, maxim două propoziţii ale abstractului vor trebui
să cuprindă informaţii referitoare la metodologia utilizată în articol. Analiza critică
comparativă, problematizarea, compararea, studiul de caz, speţă, jurisprudenţă,
metoda istorică, analiza logică, analiza de conţinut, metoda experimentală,
metodologii cantitative sau calitative de interpretare a unor date, constituie astfel de
metode ce pot fi utilizate în elaborarea unei cercetări. Metoda se precizează în
abstract: S-a folosit un demers comparativ..., S-a realizat o analiză critică a documentelor
provenind..., Legislaţia analizată a fost..., S-a avut în vedere juristprudenţa... etc.

Abstractul va trebui să conţină o serie de consideraţii cu privire la datele
existente şi la interpretarea acestora. În cazul unui articol cu caracter teoretic,
această parte a abstractului va sintetiza câteva corelaţii semnificative puse în
evidenţă în cuprinsul cercetării şi rezumate în abstract la maximum două propoziţii.
Concluziile semnificative se pot regăsi în abstract în maximum două propoziţii.
Unele jurnale sau conferinţe nu solicită prezentarea în abstract a concluziilor tocmai
pentru a invita cititorul interesat să lectureze articolul.
Vom exemplifica elementele constitutive ale abstractului pornind de la
lucrarea Soniei Morano-Foadi şi Stelios Andreadakis, intitulată Reflections on the
Architecture of the EU after the Treaty of Lisbon: The European Judicial Approach to
Fundamental Rights:
Obiectivul de cercetare: This paper, based on an overarching project, focuses on the
role of the Court of Justice of the EU (CJEU) (also known as the
Luxembourg Court) in shaping legal integration in Europe.
Cadrul teoretic: The entry into force of the Lisbon Treaty, the new legally binding
nature of the EU Charter of Fundamental Rights and the future EU's
accession to the European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms (ECHR) bring significant changes to the
fundamental rights discourse within the European Union.
Elementul de noutate: These developments allow the enhancement of human
rights protection within the EU.
Metodologie: Based on empirical data collected through interviews with the Court
of Justice's judges and Advocates General and recent case-law,
Rezultate: the paper offers original insights into the post-Lisbon era of regional
integration and reflects on the impact of the Charter on the CJEU
jurisprudence (Morano-Foadi, Andreadakis, 2011)
Introducerea articolului
Imediat după abstract, introducerea este partea cea mai importantă a
articolului, întrucât familiarizează cititorul cu universul articolului. O bună
introducere asigură articolului mari şanse de a fi citit până la capăt. Conţinutul
introducerii ar trebui să se refere la importanţa subiectului ales, scopul studiului şi
sublinierea semnificaţiei şi importanţei datelor. Autori precum Maddux (2011)
recomandă enunţarea subiectului articolului şi importanţei acestuia încă din primul
paragraf, cel mult în al doilea. După deschiderea realizată de abstract, introducerea
are rolul de a orienta cititorul în lectura întregului articol. Afirmarea clară a scopului
deschide din nou orizontul de aşteptare a cititorului, care va lectura întregul articol
în concordanţă cu scopul acestuia. Clarificarea cu privire la importanţa cercetării

ajută cititorul şi referentul să se decidă la lecturarea articolului. Dacă scopul
articolului este convergent cu interesele de cercetare ale cititorilor, şi evident
reviewer-ilor ca cititori privilegiaţi, aceştia vor trece mai departe de introducere, dacă
nu, vor abandona lectura şi vor găsi motive să respingă articolul.
Rolul introducerii este de a convinge cititorul că restul articolului merită citit.
Tot aici se conturează cadrul în care problema cercetată de autor se manifestă. Se
discută contextul social, politic, economic, cultural, juridic etc. în care problema
există şi evident apare clar prefigurată rezolvarea chiar şi parţială a acesteia odată cu
răspunsul la întrebarea de cercetare.
James Maddux (2011) indică următoarea structură eficientă a introducerii:
Clarificarea scopului cercetării în primul sau al doilea paragraf şi reluarea cu alte
cuvinte a scopului în ultimul paragraf.
Repetarea scopului are rolul de a-l clarifica şi întări în mintea cititorului. Există
reviste care impun limitarea numărului de cuvinte sau de pagini ale
articolului. În acest caz, sau atunci când referenţii o cer expres, se va renunţa
la reformularea scopului.
Reformularea nu trebuie să aibă o formă agresivă, evidentă, care să fie
interpretată ca o insultă la adresa inteligenţei cititorului. Ea trebuie să aibă forma
unei binevenite clarificări şi explicitări pusă la dispoziţia cititorului înainte de
parcurgerea restului lucrării. Tot introducerea are menirea de a clarifica întrebările
sau obiectivele de cercetare şi modul în care acestea contribuie la dezvoltarea
cunoaşterii în domeniu.
Corpul principal al articolului ştiinţific
În funcţie de specificul articolului, de întinderea lui, publicaţia pentru care
este pregătit etc., articolul poate avea în conţinutul său mai multe subcapitole.
Review de literatură
Review-ul de literatură are ca scop configurarea contextului ştiinţific în care
se încadrează întrebarea de cercetare. El arată cum a fost identificată zona în care
este necesară aprofundarea cunoaşterii, dând informaţii despre cum este privită în
literatura de specialitate problema abordată. Un bun review de literatură nu
abordează exhaustiv tematica cercetării, ci abordează o grilă de lectură a literaturii de
specialitate. Literatura de specialitate este selectată şi interpretată în corelaţie cu
obiectivele cercetării curente pentru a putea ulterior analiza dacă rezultatele empirice
sau propunerile teoretice sunt consonante cu literatura de specialitate sau
contrastează cu alte rezultate publicate anterior. Levy şi Elis (2006) arată că un

review de literatură ar trebui să utilizeze informaţia din literatura de specialitate
pentru a justifica o abordare particulară a temei de cercetare, modul de selectare a
metodologiei, zonele unde sunt aduse elemente de noutate etc. Un bun review de
literatură construieşte cadrele pentru noi acumulări ştiinţifice în domeniu. Levy şi
Elis (2006) prezintă următoarele caracteristici ale review-ului de literatură: analiza
realizată metodologic, selectarea şi sintetizarea literaturii de calitate din domeniu,
construcţia unei baze solide de analiză care să conducă la realizarea obiectivelor de
cercetare şi clara demonstraţie a locului cercetării curente în ansamblul cercetărilor
în domeniu.
Într-o singură definiţie review-ul de literatură este un proces de aplicare
gradată a unor paşi metodici de culegere analiză, înţelegere, evaluarea a aplicabilităţii,
analiză şi sinteză a literaturii de calitate convergente cu scopul cercetării, fără a fi
exhaustivă, efectuată în scopul identificării locului cercetării în ansamblul cunoaşterii
din domeniu şi a posibilităţii contribuţiei proprii la dezvoltarea cunoaşterii.
Considerăm importantă includerea review-ului de literatură a lucrărilor care
au stat la baza propunerii de cercetare în baza căreia s-a realizat articolul. În cazul în
care articolul dezvoltă o teorie, un punct de vedere propriu sau a altor cercetători
publicaţi anterior, respectivele lucrări ar trebui prezentate în review-ul de literatură şi
creditate corespunzător cu citare. Modul în care articolele menţionate influenţează
prezenta cercetare trebuie de asemenea menţionată. O cercetare se poate plasa în
continuare sau în opoziţie cu una sau mai multe lucrări din literatura de specialitate.
În cazul articolelor teoretice, care fac raportare critică la literatura de specialitate,
etapa review-ului de literatură va fi urmată de analize teoretice (Baumeister, Leary,
1997) ample inclusiv a lucrărilor citate în review-ul de literatură care pot fi
completate, criticate, contrazise sau dimpotrivă utilizate în propria argumentaţie.
Etapa review-ului de literatură este ea însăşi una de analiză critică prin însăşi sinteza
pe care o facem ne exprimăm poziţionarea teoretică faţă de lucrările consultate
(Journal of Young Investigators, 2005). Un bun reviewer de literatură ar trebui să se
refere atât la literatura care susţine punctul nostru de vedere cât şi cea care-l
contrazice. Faţă de acestea din urmă, autorul articolului este invitat să-şi expună un
punct de vedere care să nuanţeze poziţia sa fată de posibilele critici ale lucrării.
Punctele de vedere diferite faţă de cele din literatura de specialitate se introduc prin
expresii de tipul: ne distanţăm de opinia..., şi aici se citează efectiv opinia şi autorul,
deoarece....
Exprimarea impersonală a aceleaşi detaşări se poate introduce prin formula:
Deşi în literatura de specialitate există opinia conform căreia, cu citarea exactă a opiniei şi
autorilor acesteia, datele cercetării de faţă nu susţin această opinie sau alte opinii cum ar fi cea ...,
aici se citează autorul şi opinia o contrazic.

Prezentarea opiniilor pro şi contra unei anumite poziţii teoretice vor permite
cititorilor şi review-urilor să constate o bună poziţionare a autorului faţă de literatura
de specialitate şi implicit să accepte articolul prezentat ca necesar în cadrele existente
în literatura de specialitate. Un prea lung review de literatură, va plictisi cititorul, în
special pe cel familiarizat cu domeniul şi va înclina spre oprirea lecturii articolului.
Review-ul de literatură nu va prezenta pe larg datele existente în literatură, ci doar va
face menţiune cu privire la luarea acestora în consideraţie în elaborarea cercetării, la
modul cum au influenţat demersul de cercetare şi poziţia cercetătorului faţă de
subiectul cercetat. Este indicată prezentarea expresă şi mai în detaliu a unei teorii,
atunci când întreaga sau fragmente din cercetarea noastră se bazează pe respectiva
teorie sau metodologie particulară şi aceasta are un anumit grad de noutate pentru
cititorii obişnuiţi ai jurnalului în care se doreşte publicarea articolului. Acest lucru
este valabil mai ales în cadrul cercetărilor trans şi interdisciplinare. Este posibil ca o
teorie curentă într-o anumită arie a cercetării să necesite explicitări atunci când este
utilizată ca suport teoretic într-un domeniu în care nu a mai fost sau a fost puţin
dezvoltată. Review-ul de literatură trebuie să fie adaptat particularităţilor jurnalului
în care se propune articolul spre publicare.
Lecturând review-ul de literatură, cititorul cu nivel mediu de cunoaştere a
domeniului, trebuie să poată înţelege articolul fără a avea nevoie să apeleze la lecturi
suplimentare, pe care probabil nu le-ar face. Levy şi Elis (2006) afirmă că este
preferabil un review de literatură centrat pe concepte cheie şi explorarea relevanţei şi
recesivităţii acestora a sensurilor în care sunt utilizate conceptele cheie mai degrabă,
decât concentrarea asupra aspectului cronologic, sau pe contribuţia unuia sau a unui
grup restrâns de autori. Literatura de specialitate trebuie interogată cu privire la
relevanţa acesteia faţă de tema de cercetare. Prezenţa unui articol într-un jurnal din
fluxul principal nu trebuie considerată o garanţie a calităţii acestuia şi nici apariţia
articolului într-un jurnal din afara circuitului principal, nu-l clasifică automat ca mai
puţin ştiinţific. Cu toate acestea, un articol aflat în fluxul principal sau în reviste
indexate în baze de date, are mai multe şanse să influenţeze avansul ştiinţei într-un
anumit domeniu. Selecţia literaturii ce urmează a fi citate trebuie să aibă în vedere nu
doar adecvarea şi relevanţa faţă de temă, ci şi validitatea relativă şi verosimilitudinea
textelor cercetate.
Randolph (2009) atrage atenţia că eşecul în redactarea review-ului în
literatură atrage de obicei eşecul întregii cercetări fie ca articol, fie ca teză. Boote şi
Beile (apud Randolph 2009) arată că un bun review de literatură se bazează pe o
conceptualizare a literaturii relevante şi această conceptualizare creşte şansele
cititorilor de a aprecia valoarea articolului. Autorii menţionaţi arată că la nivel global
există o precaritate a surselor de informaţii cu privire la elaborarea unui bun review
de literatură. Randolph (2009) arată că un bun review de literatură poate constitui în

sine o lucrare publicabilă. Alte scopuri pentru care se realizează review-ul de
literatură, pot fi constituirea unor noi linii de cercetare, evitarea abordărilor ce vor fi
sortite eşecului, suport teoretic pentru datele obţinute, clarificări metodologice etc.
Cooper (apud Randolph 2009) realizează o taxonomie a review-urilor de
literatură pe care le clasifică după următoarele caracteristici:
Focusarea - după acest criteriu în review-ul de literatură se urmăreşte: sinteza
rezultatelor într-un domeniu, sinteza metodologică, abordările teoretice şi
aplicaţiile practice ale cercetărilor dintr-un domeniu;
După scop – integrarea teoretică prin generalizare, constituirea unor
compatibilităţi lingvistice între domenii diferite ale ştiinţei, compatibilizarea
teoretică respectiv abordarea critică a unui domeniu;
Perspective de abordare - un review de literatură poate fi elaborat sub forma
unei prezentări neutre sau sub forma expunerii poziţiei proprii faţă de
autorii citaţi;
Acoperirea literaturii din domeniu – exhaustivă, mai ales în tratate şi cursuri
universitare, exhaustiv selectivă mai ales lucrări teoretice şi review de
literatură publicate ca atare, sau centrate pe teme şi concepte cheie;
Din punctul de vedere al organizării review-ului – acesta poate fi abordat istoric,
conceptual sau metodologic;
Din punctul de vedere al audienţei – un review se poate adresa unei audienţe
academice strict specializate şi restrânse, unei audienţe academice generale,
unei audienţe constituite în general din practicieni şi factori de decizie în
domeniu sau unei audienţe generale.
Dacă în cazul unei teze sau disertaţii, review- ul de literatură se întinde pe un
capitol întreg într-un articol de jurnal, dimensiunile fiind mult mai mici, numai cele
mai semnificative referinţe vor fi comentate utilizându-se de obicei parafraza,
evitându-se citarea în întregime a sursei (Cochrane, 2005).
Metodologia
Capitolul de metodologie descrie metodele şi tehnicile principale utilizate în
scopul obţinerii rezultatelor. Este prezentat designul studiului, modul de culegere a
datelor etc. Capitolul de metodologie este utilizat mai ales în cercetările cu caracter
empiric, bazate pe investigare directă de teren. Articolele cu caracter teoretic adesea
elimină capitolul de metodologie precum şi cel cu privire la rezultate, înlocuindu-le
cu capitole de argumentare teoretică. Pentru domeniile de cercetare teoretică,
incluzând aici filosofie, drept, literatură, abordarea argumentativă reprezintă chiar
dimensiunea metodologică a cercetării şi de aceea unele publicaţii solicită referinţe

metodologice în articolele cu caracter teoretic chiar dacă acestea nu vor fi curpinse
neaparat într-un capitol de metodologie (Epstein, King, 2002, Stolker, 2005) .
Metodologiile utilizate în cercetarea teoretică pot fi: analiza critică, metoda
comparativă, studiul de caz sau speţă, metoda hermeneutică, metodologia
fenomenologică, metoda semiotică, metodologia istorică, analiza discursului, etc.
Metodologiile empirice utilizate în cazul articolelor care valorifică cercetarea
de teren, pot fi de tipul experiment, analiză cantitativă a datelor obţinute prin
chestionar, experiment, interpretarea calitativă a datelor, obţinute prin interviu
inclusiv, grila interpretativă utilizată, etc. (Wy, 2009).
Tot în partea de metodologie, atunci când articolele se bazează pe culegerea
şi interpretarea unor date de teren, se va avea în vedere modalitatea de eşantionare
abordată şi validitatea acesteia (Wy, 2009), reprezentativitatea datelor pentru
populaţia cercetată, constituirea grupului experimental acolo unde se lucrează cu
metoda experimentală. În cazul analizelor calitative, de conţinut, pe lângă
prezentarea sumară a metodei de interpretare, se are în vedere prezentarea limitelor
cercetării corelate cu accepţiunea ontologică şi epistemiologică căreia i se
subsumează cercetarea. Este vorba aici de paradigma realistă, pozitivistă,
constructivistă etc. În partea metodologică se pot face discuţii cu privire la
validitatea instrumentelor sau a traducerii acestora, permisiunea utilizării
instrumentului. Modalitatea practică de aplicare a instrumentelor de teren este de
asemenea recomandată a fi cuprinsă în partea de metodologie.
Acolo unde se discută de cercetări pe subiecţi umani şi mai ales pe grupuri
vulnerabile, articolul ar trebui să ia în discuţie modalitatea de obţinere a
consimţământului informat (Wy, 2009) şi perspectivele etice luate în seamă în
elaborarea cercetării.
Cel mai important rol al părţii de metodologie (Nadym, 2005), este acela de
a permite duplicarea rezultatelor în cercetări ulterioare sau aprofundarea acestora şi
obţinerea unor rezultate locale diferite. De aceea, atunci când sunt folosite tehnici
particulare de culegere sau interpretare a datelor puţin cunoscute cititorilor obişnuiţi
ai jurnalului, acestea trebuiesc expuse în detaliu.
Rezultatele
Expunerea rezultatelor cercetării constituie motivul principal pentru care
articolul este publicat. Secţiunea de rezultate sintetizează datele obţinute sub forma
unor tabele, diagrame, grafice etc. urmate de interpretarea acestora. Simpla expunere
a datelor cantitative nu este suficientă în lipsa unor corelaţii cu alte date sau cu date
similare ori contradictorii din literatura de specialitate. Interpretarea rezultatelor
trebuie realizată din punct de vedere al răspunsului la întrebările de cercetare,

validarea ipotezelor etc. În capitolul de rezultate sunt de asemenea prezentate
semnificaţii ale datelor, altele decât cele concordante cu obiectivele cercetării, care
fie contrazic ipotezele noastre fie deschid drumul unor cercetări viitoare
neîntrevăzute iniţial. Literatura de specialitate recomandă evitarea prezentării
aceloraşi date sub mai multe forme grafic, tabel, naraţiune, etc. (Vintan, 2006).
Prezentarea datelor se face de la general spre particular, accentuându-se
asupra semnificaţiei datelor şi nu a cifrelor efectiv obţinute, care însă nu vor fi omise
acolo unde cercetarea a condus la date numerice. În cazul statisticilor, trebuie făcute
precizări cu privire la corelaţiile existente dar şi la semnificaţia directă a
rezultatelor. Rezultatele testelor de semnificaţie şi validitate trebuiesc de asemenea
prezentate (Bem, 2003). Statisticile au rolul de a servi analiza nu de a i se substitui
acesteia. În cazul studiilor mixte, se vor prezenta separat rezultatele cantitative şi
calitative insistându-se asupra modului în care acestea se susţin reciproc.
Interpretarea calitativă a datelor, obţinută prin interviuri, focus grupuri,
analiză de presă etc. va conţine expresii semnificative din materialul originar de date,
urmate imediat de interpretări ale acestora, categorizări, construcţii teoretice şi
metateoretice (Bem, 2003). În cazul datelor calitative, acestea trebuie să treacă prin
procese de selecţie inductiv-deductive, cititorul având acces la o serie de
exemplificări ale procedurilor intermediare şi ale datelor brute doar acolo unde
spaţiul editorial permite.
Secţiunea de discuţii
Capitolul discuţii poate apare ca secţiune independentă a articolului de
cercetare empirică sau subsecţiune a capitolului rezultate (Bem, 2003). În această
secţiune se fac referiri la modul în care datele susţin sau contrazic ipotezele,
implicaţiile teoretice, metodologice, juridice, politice ale rezultatelor, raportarea
datelor obţinute la alte studii similare, limitele cercetării în ceea ce priveşte
validitatea, posibilitatea de generalizare a datelor, limitele abstractizării inductive etc.
Tot în această secţiune sunt menţionate posibilele bias-uri date de limitare a
accesului la respondenţi, selecţia unei categorii aparte de respondenţi, asumpţii care
ghidează interpretarea într-o anumită direcţie. În acelaşi capitol vor fi trecute
consideraţii cu privire la alte întrebări ridicate de analiza efectivă a datelor posibile,
modalităţi de valorificare a acestora şi continuarea cercetării (Bem, 2003).
Particularităţi ale articolului teoretic (eseu argumentativ)
Eseul argumentativ îşi impune exprimarea unui punct de vedere de factură
ştiinţifică cu privire la o teză dată (Andersson et. al., 2007). Teza ce urmează a fi

argumentată va fi prezentată în una sau două paragrafe introductive, iar întregul
articol se va constitui într-o argumentare a tezei enunţate.
Deşi nu se bazează pe date empirice, articolul teoretic va trebui să aibă
acelaşi nivel de ştiinţificitate ca şi cel bazat pe cercetare empirică. Articolele cu
carater teoretic înlocuiesc de multe ori capitolele de rezultate cu unul sau mai multe
capitole argumentative (Starkey, 2004).
Este privilegiată analiza deductivă a consecinţelor logice ale afirmaţiilor
analizate, corelaţiilor acestora între ele şi cu alte teorii similare din literatura de
specialitate . Corpul articolului, care de multe ori, ia locul capitolelor de
metodologie, rezultate şi discuţii, poate fi împărţit în capitole şi secţiuni.
Kilduff (2006) arată că pentru a avea succes, un articol teoretic, trebuie să
ofere idei importante şi originale (Gavrilescu, 2011). Perspectivele teoretice sunt
importante în măsura în care permite elaborarea unor cercetări empirice sau aplicaţii
practice derivate din acestea. Articolele cu caracter teoretic sunt de foarte multe ori
destinate practicienilor mai mult decât evidenţierea unor lacune în corpul de
cunoştinţe ale unui domeniu (research gap) arată un argument faţă de problematica
care te va aduce la o problematizare şi realizare a unor modele conceptuale inedite
care să fie expuse în conţinutul articolului detaliat şi explorate cu instrumentele
raţionale.

Structura demonstraţiei logice: teza, certitudinile, definiţiile, axiomele,
enunţurile validate anterior

Structura demonstraţiei
În practica deductivă consideră Teodor Dima (2010) sunt utilizate operaţiile de definire
şi de demonstrare. Aceste operaţii sunt cerute de aplicarea principiului raţiunii
suficiente care reglementează demersurile argumentative. Noţiunile trebuie să fie clar
definite, iar propoziţiile demonstrate ca adevărate sau false. Demonstraţia conţine 3
elemente: teza demonstraţiei (propoziţia ce se cere a fi arătată ca adevărată),
fundamentele demonstraţiei (propoziţiile pe care se sprijină demonstraţia, fie ele
axiome, definiţii, sau alte teoreme) şi procedeul demonstraţiei sau mai exact
inferenţele care derivă teza din fundamente (Dima, 2010).

Prezentăm, pornind de la lucrările academicianului Teodor Dima, principalele reguli ale
demonstraţiei:
1. Teza trebuie să fie o propoziţie formulată în mod clar şi precis. O teză vagă sau
ambiguă, fără un înţeles univoc, nu poate fi demonstrată, deoarece nu se ştie ce este
de demonstrat.
2. Teza trebuie să rămână identică cu sine pe tot parcursul demonstraţiei. Substituirea
tezei pe parcursul demonstraţiei face ca aceasta să nu poată fi demonstrată; când se
întâmplă acest lucru, se produce eroarea ignoratio elenchi: substituirea tezei de
demonstrat cu alta, pe care o demonstrăm de fapt.
3. Fundamentul trebuie să conţină numai propoziţii adevărate. Dacă fundamentul
conţine cel puţin o propoziţie falsă înseamnă că una din premisele inferenţei acelei
demonstraţii ar fi falsă şi concluzia (teza) nu mai este necesar adevărată, ci doar
probabilă.
4. Fundamentul trebuie să fie o raţiune suficientă pentru teză. Această regulă cere ca
fundamentul să fie demonstrabil independent de teză, adică nu trebuie să fie dedus
făcându-se apel la teza în cauză. Când este încălcată această regulă se produce eroarea
numită circulus in demonstrando sau petitio principii.
5. Prin procedeul logic folosit trebuie ca teza să rezulte cu necesitate din fundament.
Inferenţele folosite trebuie să fie valide şi recunoscute ca atare în sistemul
demonstrativ ales (Dima, 2010).
Erori de demonstraţie
Încălcările conştiente ale legilor corectitudinii logice, făcute cu scopul de a convinge pe
cineva, se numesc sofisme. Erorile involuntare se numesc paralogisme (Dima, 2010).
Teodor Dima (2010) arată că în timpul demonstraţiei, erorile pot interveni în fiecare
din cele trei elemente ale acesteia:
1. În teză: sustituirea tezei; Substituirea tezei (ignoratio elenchi), printr-o inferenţă
corectă se demonstrează o altă teză.
Exemple de erori de relevanţă:
a) invocarea autorităţii cuiva pentru a întemeia sau a respinge o teză;
b) invocarea ca argumente a calităţilor şi defectelor celui ce susţine o teză;

c) a lua asentimentul unei mulţimi de oameni la o teză ca argument al adevărului
acesteia;
d) invocarea forţei (fizice, psihologice, morale) în susţinerea sau respingerea unei teze;
e) a lua absenţa obiecţiilor la o teză drept argument în favoarea adevărului acesteia.
2. În fundament: fundament fals sau fundament nedemonstrat;
a. Fundament fals prezentat drept adevărat. Dacă condiţia este falsă, consecinţa poate
fi şi adevărată şi falsă, deci nu este demonstrată, dar nici înlăturată.
b. Fundament nedemonstrat - acesta pare evident, dar în realitate nu este demonstrat.
Cazuri tipice:
- Anticiparea fundamentului - a reveni la punctul de plecare: fundamentul se
întemeiază direct pe teză (petitio principii).
De exemplu, a demonstra că dreptele
sunt paralele prin egalitatea unghiurilor formate de secantă, dar egalitatea unghiurilor
se dovedeşte prin paralelismul laturilor.
- Cercul vicios - fundamentul se întemeiază indirect pe teză (dublă petiţie de principiu).
3. În procedeu: erori de raţionament
a. Demonstraţie corectă, dar non sequitur - teza nu derivă din argumentul propus; este
o legătură pur verbală, naivă (non sequitur).
b. Demonstraţie incorectă, când nu se respectă legile gândirii şi ale inferenţelor.
c. Confuzia tipurilor de raţionament - când se aplică schema silogismului la altfel de
obiecte;
d. Falsul secvent - apare în raţionamentele ipotetice,
e. Sofisme de conversiune
f. Sofisme de inducţie (Dima, 2010).

R a ţ io na m ent e le i nd u c t iv e s a u m et o d a d e c er c e t a r e
i nd uc t i v ă a r e laţ ie i c a u z a l e d i nt r e f eno m e n e

Inferenţele nedeductive

Dacă în inferenţele deductive concluzia se obţine cu certitudine din premise, în cele
nedeductive concluzia are un caracter de probabilitate. Caracterul de probabilitate este
datorat specificului operaţiei logice care a permis derivarea concluziilor din premise.
Teodor Dima (2010) arată că există trei situaţii mai importante, în care premisele nu
oferă informaţii suficiente:
1. Când concluzia este o generalizare.
2. Când valoarea de adevăr a ipotezelor este apreciată în funcţie de testarea
consecinţelor care decurg din ele.
3. Când argumentările inferenţiale se bazează pe relaţii care nu permit concluzii certe
(relaţia de asemănare, de condiţionare etc.).

Inferenţele inductive
Inferenţele inductive permit trecerea de la particular la general. Rezultatul inferenţelor
inductive are caracter de probabilitate, spre deosebire de cel al inferenţelor deductive
care are caracterul de certitudine.
Teodor Dima (2010) prezintă următoarele tipuri de inducţie:

Inducţia completă
Atunci când generalizarea se face în cadrul unei clase finite şi nu prea mari de obiecte,
se constituie inferenţa inductivă completă. Putem examina, dintr-un anumit punct de
vedere, toate elementele unei clase. Dacă fiecare posedă o anumită proprietate,
putem conchide că toată clasa posedă proprietatea. Acest tip de inferenţă este
inductivă, deoarece generalizează, dar şi deductivă, deoarece concluzia decurge cu
certitudine din premise. Caracterul ei deductiv rezultă şi din faptul că ea poate fi
ordonată sub forma unui silogism cu premise compuse şi exclusive (Dima, 2010).

Inducţia incompletă (amplifiantă)
Spre deosebire de inducţia completă, în care generalizarea cuprinde toate cazurile
enunţate în premise, generalizarea prin inducţie incompletă se efectuează pe baza
cercetării numai a unei părţi din obiectele unei clase. Inducţia incompletă poate fi
reprezentată formal prin modul silogistic AAA-1 în care se schimbă locul premisei
majore cu cel al concluziei. Concluzia va decurge în acest caz cu probabilitate din
premise, operaţia logică fiind o reducţie:
S1,S2, S3 ... posedă P
S1,S2, S3 ... aparţin lui M
-M posedă probabil P (Dima, 2010).

Inducţia prin simplă enumerare
Acest tip de inducţie conduce la generalizare prin acumularea de enunţuri care exprimă
apartenenţa unei însuşiri la un număr mereu crescând de elemente ale unei clase.

Inducţia prin enumerare este o inferenţă în care concluzia este o generalizare
universală obţinută pe baza creşterii numărului enunţurilor despre cazurile particulare.
Fiecare element care posedă însuşirea, aduce un spor de probabilitate, dar fără a se
atinge certitudinea.
Ceea ce trebuie să se evite este coincidenţa fortuită (întâmplătoare): mai multe
elemente ale unei clase pot poseda aceeaşi însuşire din întâmplare. Dar, cu cât sunt
mai multe elemente care posedă însuşirea, cu atât posibilitatea întâmplării scade
(Dima, 2010).

Inducţia ştiinţifică
Atunci când inferenţa se constituie pe baza unei proprietăţi necesare, a unei note
proprii, premisa majoră devine o propoziţie apodictică, o propoziţie ce exprimă această
necesitate.
S1 posedă în mod necesar P
S1 aparţine lui M
- M posedă probabil P.
Concluzia rămâne probabilă, deoarece nota poate să aparţină în mod necesar unui
obiect sau unei clase de obiecte şi totuşi să nu aparţină cu necesitate clasei includente,
dacă această clasă are o extensiune mai mare. Inducţia ştiintifică este superioară
inducţiei prin simplă enumerare, pentru că ea presupune descoperirea legăturilor
necesare dintre obiecte şi proprietăţile lor (Dima, 2010).

Raportul dintre ipoteză şi evidenţă. Confirmarea ipotezelor
Al doilea caz, când premisele nu conţin informaţii suficiente pentru concluzie, îl
constituie trecerea de la testarea consecinţelor care rezultă dintr-o ipoteză la
confirmarea acesteia (Dima, 2010).
În cunoaşterea ştiinţifică, ipoteza este un enunţ care exprimă o presupunere pentru ca
adevărul să fie găsit mai uşor.

Termenul “ipoteză” are două sensuri principale:
(1) enunţ sau sistem de enunţuri, utilizat ca fundament într-o demonstraţie sau ca
premise într-o inferenţă;
(2) enunţ care trebuie testat prin consecinţele sale pentru a i se aprecia valoarea
de adevăr (Dima, 2010).

Dacă cel puţin o consecinţă este infirmată, atunci ipoteza este considerată cu
certitudine falsă, conform unei inferenţe corecte, deductive, numită modus tollens:
Dacă ipoteza este adevărată, atunci consecinţele sale sunt adevărate;
Consecinţele (cel puţin una) sunt false;
Ipoteza este falsă (Dima, 2010).
Adeverirea consecinţelor nu oferă întodeauna garanţii pentru ca o ipoteză să fie
transformată într-un enunţ adevărat, deoarece operaţia logică este reductivă,
constituindu-se un modus ponens incorect: de la adevărul consecinţei la adevărul
condiţiei:
Dacă ipoteza este adevărată, atunci consecinţele s-ar adeveri;
Consecinţele se adeveresc;
Ipoteza este probabil adevărată (Dima, 2010).
Rezultă că un enunţ sau un ansamblu de enunţuri primeşte denumirea de ipoteză
ştiinţifică, numai dacă se pretează la teste empirice obiective. Procedeul decizional,
pentru acest scop, se alcătuieşte, în primul rând, din ansamblul problemelor sau al
mărturiilor care vin în sprijinul ipotezei. În activitatea ştiinţifică, se consideră că atunci
când o ipoteză este confirmată, ea trebuie să fie acceptată în fondul de cunoştinţe
dintr-un anumit domeniu ştiinţific (Dima, 2010).

Inferenţa prin analogie
Din punct de vedere logic, inferenţa prin analogie are la bază operaţia de transferare a
unei însuşiri de la un obiect la altul. Specificul relaţiei de asemănare este prima cauză
care determină gradul de probabilitate al concluziei obţinute prin intermediul unei

inferenţe prin analogie. Relaţia de asemănare nu este tranzitivă: dacă un obiect A
seamănă cu B şi B seamănă cu C, nu se poate spune cu siguranţă că A seamănă cu C;
uneori da, alteori nu (Dima, 2010).

Inferenţe nedeductive cauzale
Teodor Dima arată “că stabilirea legăturilor cauzale dintre fenomene este o sarcină a
cunoaşterii ştiinţifice, importantă şi dificilă. Dificultăţile sunt determinate, în primul
rând, de interdependenţa universală a fenomenelor: legăturile cauzale interacţionează
cu legăturile necesare şi cu alte legături cauzale, iar cauza interacţionează cu efectul. În
această ţesătură complicată de relaţii necesare, nu este uşor de separat legăturile
cauzale cercetate. Desigur, legăturile cauzale se deosebesc de celelalte relaţii din
realitate prin faptul că efectul este generat de cauză în mod constant. În al doilea rând,
alte dificultăţi sunt determinate de faptul că sesizarea legăturilor cauzale se bazează pe
anumite semne sau indicii: coprezenţă, coapariţie, codispariţie, covariaţie. Constatarea
acestor indicii este exprimată în propoziţii asertorice de existenţă. Aceste dificultăţi
sunt amplificate şi de natura inferenţelor cu ajutorul cărora înaintăm de la indicii la
presupunerea legăturilor cauzale. Aceste inferenţe se sprijină pe dependenţa dintre
legătura cauzală şi prezenţa (apariţia, dispariţia, variaţia) fenomenelor efect şi cauză”
(Dima, 2010).

Modul ponendo-ponens
Dacă există legătură cauzală, atunci există coprezenţă;
- Există legătură cauzală;
- Există coprezenţă (Dima, 2010).
Modul tollendo-tollens
Dacă există legătură cauzală, atunci există coprezenţă;
- Nu există coprezenţă;
- Nu există legătură cauzală (Dima, 2010).

Metoda concordanţei
Metoda concordanţei constă în compararea cazurilor în care fenomenul este prezent;
atunci şi cauza (efectul) lui trebuie să fie prezentă. Metoda are la bază următoarea
inferenţă de probabilitate:
- Dacă este raport cauzal, este coprezenţă;
- Este coprezenţă;
- Este probabil raport cauzal; (Dima, 2010).
Pentru a determina coprezenţa fenomenelor trebuie să cercetăm singurul antecedent
(secvent) constant în împrejurări variate. Ceea ce este constant apare prin contrast cu
ceea ce este variabil. Probabilitatea concluziei creşte cu cât cazurile examinate sunt
mai variate (Dima, 2010).

Metoda diferenţei
Se compară două cazuri: unul în care fenomenul este prezent şi altul în care fenomenul
este absent; atunci şi cauza (efectul) trebuie să apară şi să dispară (Dima, 2010).
Metoda are la bază următoarea inferenţă de probabilitate:
Dacă este raport cauzal, este coapariţie sau codispariţie;
- Este coapariţie sau codispariţie;
- Este probabil raport cauzal.
Metoda concordanţei impunea cazuri diferite cu o singură circumstanţă comună, aici se
cer cazuri asemănătoare cu o singură diferenţă între ele: să dispară sau să apară un
fenomen (Dima, 2010).
Metoda diferenţei este opusă metodei concordanţei.

Metoda combinată a concordanţei şi diferenţei
Metoda constă în trecerea de la o serie de cazuri la altă serie de cazuri care, deşi
asemănătoare cu primele, pot să difere în anumite privinţe.

Se obţine prin reducţie următorul modus ponens:
- Dacă este legătură cauzală, atunci este coprezenţă şi coabsenţă;
- Este coprezenţă şi coabsenţă;
- Este probabil raport cauzal.
Spre deosebire de metoda diferenţei, în metoda combinată cercetarea nu constă în
suprimarea împrejurării comune, presupusă a fi cauza fenomenului dat, ci în alegerea
unor cazuri negative, adică a cazurilor în care împrejurarea, presupusă cauză, lipseşte
(Dima, 2010).

Metoda variaţiilor concomitente
Metoda variaţilor concomitente se bazează pe proprietatea fenomenelor de a creşte
sau de a descreşte împreună, ceea ce oferă un indiciu distinctiv superior pentru
recunoaşterea fenomenelor corelate (Dima, 2010).
Covariaţia poate fi exprimată matematic cu ajutorul funcţiilor, sporind precizia de
cunoaştere a fenomenelor. De aceea, deşi pare să fie un caz particular al metodei
concordanţei, ea este superioară acestei metode, oferind o probabilitate sporită la
descoperirea raporturilor cauzale (Dima, 2010).
Metoda are la bază tot o inferenţă ipotetică, ponens:
- Dacă este raport cauzal, atunci este covariaţie;
- Este covariaţie;
- Este probabil raport cauzal (Dima, 2010).

A r g um e nt a r ea ş i c a r a c t er is t ic i le e i

Ciulei Tomiţă (2008) arată că argumentarea este o organizare de propoziţii care prin
intermediul raţionamentelor conduce la întemeierea unei propoziţii numită teză de
argumentări. Utilizarea argumentării este o permanenţă a civilizaţiei europene, o
regăsim într-o pagină de jurnal, într-o dezbatere televizată, în discursul politicianului,
sau răspunsul studentului la examen. Argumentarea este un demers discursiv orientat
către alteritate cu scopul de a convinge cu privire la adevărul sau falsitatea unei teze
(Ciulei, 2008). Argumentarea poate fi realizată în susţinerea unei teze sau respingerea
acesteia. O dezbatere polemică este purtată între doi preopinenţi din care unul susţine
teza iar celălalt o respinge. Pentru a putea fi teză într-o argumentare o propoziţie
trebuie să permită atât argumente pro cât şi argumente contra, ambele fiind contrare
nu contradictorii (Ciulei, 2008).
“Indicatorii argumentării sunt semnele exterioare, aspectele perceptibile ale unei relaţii
de întemeiere” (Ciulei, 2008). Întemeierea tezei se face pornind de la una sau mai
multe propoziţii considerate de autor ca adevărate. Acestea se numesc argumente. În
timp ce logica în sine analizează caracterul formal al comunicării teoria argumentării
utilizează logica ca pe un instrument de conducere a discursului în scopul convingerii
preopinentului de adevărul tezei susţinute. Argumentarea poate avea la bază temeiuri
factuale, (argumentare bazată pe fapte sau argumentare bazată pe exemple) sau opinii
considerate adevărate provenite de la surse de încredere (argumente bazate pe
autoritate) (Ciulei, 2008). Temeiurile unei argumentări pot fi multiple, dar teza în mod
necesar unică. Într-un discurs cu mai multe teze avem mai multe argumentări
concurente.
Finalitatea procesului de argumentare este convingerea.
În afară de discursul
argumentativ polemic, în practică utilizăm discursul argumentativ monologic fie că
ţinem o cuvântare, sau publicăm un articol cu scopul de a convinge pe cineva de
adevărul unei teze, utilizăm practici argumentative sau retorice cu scopul de a întemeia
opinia exprimată şi a obţine convingerea celor cărora discursul le este adresat. Spre
deosebire de discursul argumentativ cel retoric urmăreşte obţinerea adeziunii celorlalţi
la ideile exprimate pe baza unor alte modalităţi de convingere decât cele raţionale.
Convingerea poate avea la bază strategii seductive (strategii de a capta încrederea
interlocutorului pornind de la raţionamente eronate sau opinii neargumentate.
Strategiile seductive apelează la alte instanţe cognitive decât cele raţionale. Acestea
pot fi: emoţiile, sentimentele, prejudecăţile etc.

Sofismele urmăresc o pseudo-argumentare. Sunt utilizate proceduri raţionale dar
incorecte care nu respectă regulile logice de deducere sau inducere a unor concluzii
pornind de la premise.
Ca atare teoria argumentării include pe lângă strategiile de
convingere a interlocutorului şi modalităţi de depistare a falselor argumentări şi a
erorilor de argumentare.
Retorica în sine nu este o strategie manipulatorie ci o modalitate de decodare a
sensurilor profunde sau ascunse ale discursului. Practicile retorice conţin elaborări
argumentative dar nu se limitează la acestea. Practica socială arată că o teză este
acceptată mai uşor dacă pe lângă argumentarea acesteia sunt utilizate procedee şi
tehnici retorice. Retorica include în arsenalul său strategii persuasive cât şi
argumentative.

R a ţ io na m ent e le i nd u c t iv e s a u m et o d a d e c er c e t a r e
i nd uc t i v ă a r e laţ ie i c a u z a l e d i nt r e f eno m e n e

Inferenţele nedeductive

Dacă în inferenţele deductive concluzia se obţine cu certitudine din premise, în cele
nedeductive concluzia are un caracter de probabilitate. Caracterul de probabilitate este
datorat specificului operaţiei logice care a permis derivarea concluziilor din premise.
Teodor Dima (2010) arată că există trei situaţii mai importante, în care premisele nu
oferă informaţii suficiente:
1. Când concluzia este o generalizare.
2. Când valoarea de adevăr a ipotezelor este apreciată în funcţie de testarea
consecinţelor care decurg din ele.
3. Când argumentările inferenţiale se bazează pe relaţii care nu permit concluzii certe
(relaţia de asemănare, de condiţionare etc.).

Inferenţele inductive
Inferenţele inductive permit trecerea de la particular la general. Rezultatul inferenţelor
inductive are caracter de probabilitate, spre deosebire de cel al inferenţelor deductive
care are caracterul de certitudine.
Teodor Dima (2010) prezintă următoarele tipuri de inducţie:

Inducţia completă
Atunci când generalizarea se face în cadrul unei clase finite şi nu prea mari de obiecte,
se constituie inferenţa inductivă completă. Putem examina, dintr-un anumit punct de
vedere, toate elementele unei clase. Dacă fiecare posedă o anumită proprietate,
putem conchide că toată clasa posedă proprietatea. Acest tip de inferenţă este
inductivă, deoarece generalizează, dar şi deductivă, deoarece concluzia decurge cu
certitudine din premise. Caracterul ei deductiv rezultă şi din faptul că ea poate fi
ordonată sub forma unui silogism cu premise compuse şi exclusive (Dima, 2010).

Inducţia incompletă (amplifiantă)
Spre deosebire de inducţia completă, în care generalizarea cuprinde toate cazurile
enunţate în premise, generalizarea prin inducţie incompletă se efectuează pe baza
cercetării numai a unei părţi din obiectele unei clase. Inducţia incompletă poate fi
reprezentată formal prin modul silogistic AAA-1 în care se schimbă locul premisei
majore cu cel al concluziei. Concluzia va decurge în acest caz cu probabilitate din
premise, operaţia logică fiind o reducţie:
S1,S2, S3 ... posedă P
S1,S2, S3 ... aparţin lui M
-M posedă probabil P (Dima, 2010).

Inducţia prin simplă enumerare
Acest tip de inducţie conduce la generalizare prin acumularea de enunţuri care exprimă
apartenenţa unei însuşiri la un număr mereu crescând de elemente ale unei clase.

Inducţia prin enumerare este o inferenţă în care concluzia este o generalizare
universală obţinută pe baza creşterii numărului enunţurilor despre cazurile particulare.
Fiecare element care posedă însuşirea, aduce un spor de probabilitate, dar fără a se
atinge certitudinea.
Ceea ce trebuie să se evite este coincidenţa fortuită (întâmplătoare): mai multe
elemente ale unei clase pot poseda aceeaşi însuşire din întâmplare. Dar, cu cât sunt
mai multe elemente care posedă însuşirea, cu atât posibilitatea întâmplării scade
(Dima, 2010).

Inducţia ştiinţifică
Atunci când inferenţa se constituie pe baza unei proprietăţi necesare, a unei note
proprii, premisa majoră devine o propoziţie apodictică, o propoziţie ce exprimă această
necesitate.
S1 posedă în mod necesar P
S1 aparţine lui M
- M posedă probabil P.
Concluzia rămâne probabilă, deoarece nota poate să aparţină în mod necesar unui
obiect sau unei clase de obiecte şi totuşi să nu aparţină cu necesitate clasei includente,
dacă această clasă are o extensiune mai mare. Inducţia ştiintifică este superioară
inducţiei prin simplă enumerare, pentru că ea presupune descoperirea legăturilor
necesare dintre obiecte şi proprietăţile lor (Dima, 2010).

Raportul dintre ipoteză şi evidenţă. Confirmarea ipotezelor
Al doilea caz, când premisele nu conţin informaţii suficiente pentru concluzie, îl
constituie trecerea de la testarea consecinţelor care rezultă dintr-o ipoteză la
confirmarea acesteia (Dima, 2010).
În cunoaşterea ştiinţifică, ipoteza este un enunţ care exprimă o presupunere pentru ca
adevărul să fie găsit mai uşor.

Termenul “ipoteză” are două sensuri principale:
(1) enunţ sau sistem de enunţuri, utilizat ca fundament într-o demonstraţie sau ca
premise într-o inferenţă;
(2) enunţ care trebuie testat prin consecinţele sale pentru a i se aprecia valoarea
de adevăr (Dima, 2010).

Dacă cel puţin o consecinţă este infirmată, atunci ipoteza este considerată cu
certitudine falsă, conform unei inferenţe corecte, deductive, numită modus tollens:
Dacă ipoteza este adevărată, atunci consecinţele sale sunt adevărate;
Consecinţele (cel puţin una) sunt false;
Ipoteza este falsă (Dima, 2010).
Adeverirea consecinţelor nu oferă întodeauna garanţii pentru ca o ipoteză să fie
transformată într-un enunţ adevărat, deoarece operaţia logică este reductivă,
constituindu-se un modus ponens incorect: de la adevărul consecinţei la adevărul
condiţiei:
Dacă ipoteza este adevărată, atunci consecinţele s-ar adeveri;
Consecinţele se adeveresc;
Ipoteza este probabil adevărată (Dima, 2010).
Rezultă că un enunţ sau un ansamblu de enunţuri primeşte denumirea de ipoteză
ştiinţifică, numai dacă se pretează la teste empirice obiective. Procedeul decizional,
pentru acest scop, se alcătuieşte, în primul rând, din ansamblul problemelor sau al
mărturiilor care vin în sprijinul ipotezei. În activitatea ştiinţifică, se consideră că atunci
când o ipoteză este confirmată, ea trebuie să fie acceptată în fondul de cunoştinţe
dintr-un anumit domeniu ştiinţific (Dima, 2010).

Inferenţa prin analogie
Din punct de vedere logic, inferenţa prin analogie are la bază operaţia de transferare a
unei însuşiri de la un obiect la altul. Specificul relaţiei de asemănare este prima cauză
care determină gradul de probabilitate al concluziei obţinute prin intermediul unei

inferenţe prin analogie. Relaţia de asemănare nu este tranzitivă: dacă un obiect A
seamănă cu B şi B seamănă cu C, nu se poate spune cu siguranţă că A seamănă cu C;
uneori da, alteori nu (Dima, 2010).

Inferenţe nedeductive cauzale
Teodor Dima arată “că stabilirea legăturilor cauzale dintre fenomene este o sarcină a
cunoaşterii ştiinţifice, importantă şi dificilă. Dificultăţile sunt determinate, în primul
rând, de interdependenţa universală a fenomenelor: legăturile cauzale interacţionează
cu legăturile necesare şi cu alte legături cauzale, iar cauza interacţionează cu efectul. În
această ţesătură complicată de relaţii necesare, nu este uşor de separat legăturile
cauzale cercetate. Desigur, legăturile cauzale se deosebesc de celelalte relaţii din
realitate prin faptul că efectul este generat de cauză în mod constant. În al doilea rând,
alte dificultăţi sunt determinate de faptul că sesizarea legăturilor cauzale se bazează pe
anumite semne sau indicii: coprezenţă, coapariţie, codispariţie, covariaţie. Constatarea
acestor indicii este exprimată în propoziţii asertorice de existenţă. Aceste dificultăţi
sunt amplificate şi de natura inferenţelor cu ajutorul cărora înaintăm de la indicii la
presupunerea legăturilor cauzale. Aceste inferenţe se sprijină pe dependenţa dintre
legătura cauzală şi prezenţa (apariţia, dispariţia, variaţia) fenomenelor efect şi cauză”
(Dima, 2010).

Modul ponendo-ponens
Dacă există legătură cauzală, atunci există coprezenţă;
- Există legătură cauzală;
- Există coprezenţă (Dima, 2010).
Modul tollendo-tollens
Dacă există legătură cauzală, atunci există coprezenţă;
- Nu există coprezenţă;
- Nu există legătură cauzală (Dima, 2010).

Metoda concordanţei
Metoda concordanţei constă în compararea cazurilor în care fenomenul este prezent;
atunci şi cauza (efectul) lui trebuie să fie prezentă. Metoda are la bază următoarea
inferenţă de probabilitate:
- Dacă este raport cauzal, este coprezenţă;
- Este coprezenţă;
- Este probabil raport cauzal; (Dima, 2010).
Pentru a determina coprezenţa fenomenelor trebuie să cercetăm singurul antecedent
(secvent) constant în împrejurări variate. Ceea ce este constant apare prin contrast cu
ceea ce este variabil. Probabilitatea concluziei creşte cu cât cazurile examinate sunt
mai variate (Dima, 2010).

Metoda diferenţei
Se compară două cazuri: unul în care fenomenul este prezent şi altul în care fenomenul
este absent; atunci şi cauza (efectul) trebuie să apară şi să dispară (Dima, 2010).
Metoda are la bază următoarea inferenţă de probabilitate:
Dacă este raport cauzal, este coapariţie sau codispariţie;
- Este coapariţie sau codispariţie;
- Este probabil raport cauzal.
Metoda concordanţei impunea cazuri diferite cu o singură circumstanţă comună, aici se
cer cazuri asemănătoare cu o singură diferenţă între ele: să dispară sau să apară un
fenomen (Dima, 2010).
Metoda diferenţei este opusă metodei concordanţei.

Metoda combinată a concordanţei şi diferenţei
Metoda constă în trecerea de la o serie de cazuri la altă serie de cazuri care, deşi
asemănătoare cu primele, pot să difere în anumite privinţe.

Se obţine prin reducţie următorul modus ponens:
- Dacă este legătură cauzală, atunci este coprezenţă şi coabsenţă;
- Este coprezenţă şi coabsenţă;
- Este probabil raport cauzal.
Spre deosebire de metoda diferenţei, în metoda combinată cercetarea nu constă în
suprimarea împrejurării comune, presupusă a fi cauza fenomenului dat, ci în alegerea
unor cazuri negative, adică a cazurilor în care împrejurarea, presupusă cauză, lipseşte
(Dima, 2010).

Metoda variaţiilor concomitente
Metoda variaţilor concomitente se bazează pe proprietatea fenomenelor de a creşte
sau de a descreşte împreună, ceea ce oferă un indiciu distinctiv superior pentru
recunoaşterea fenomenelor corelate (Dima, 2010).
Covariaţia poate fi exprimată matematic cu ajutorul funcţiilor, sporind precizia de
cunoaştere a fenomenelor. De aceea, deşi pare să fie un caz particular al metodei
concordanţei, ea este superioară acestei metode, oferind o probabilitate sporită la
descoperirea raporturilor cauzale (Dima, 2010).
Metoda are la bază tot o inferenţă ipotetică, ponens:
- Dacă este raport cauzal, atunci este covariaţie;
- Este covariaţie;
- Este probabil raport cauzal (Dima, 2010).

A r g um e nt a r ea ş i c a r a c t er is t ic i le e i

Ciulei Tomiţă (2008) arată că argumentarea este o organizare de propoziţii care prin
intermediul raţionamentelor conduce la întemeierea unei propoziţii numită teză de
argumentări. Utilizarea argumentării este o permanenţă a civilizaţiei europene, o
regăsim într-o pagină de jurnal, într-o dezbatere televizată, în discursul politicianului,
sau răspunsul studentului la examen. Argumentarea este un demers discursiv orientat
către alteritate cu scopul de a convinge cu privire la adevărul sau falsitatea unei teze
(Ciulei, 2008). Argumentarea poate fi realizată în susţinerea unei teze sau respingerea
acesteia. O dezbatere polemică este purtată între doi preopinenţi din care unul susţine
teza iar celălalt o respinge. Pentru a putea fi teză într-o argumentare o propoziţie
trebuie să permită atât argumente pro cât şi argumente contra, ambele fiind contrare
nu contradictorii (Ciulei, 2008).
“Indicatorii argumentării sunt semnele exterioare, aspectele perceptibile ale unei relaţii
de întemeiere” (Ciulei, 2008). Întemeierea tezei se face pornind de la una sau mai
multe propoziţii considerate de autor ca adevărate. Acestea se numesc argumente. În
timp ce logica în sine analizează caracterul formal al comunicării teoria argumentării
utilizează logica ca pe un instrument de conducere a discursului în scopul convingerii
preopinentului de adevărul tezei susţinute. Argumentarea poate avea la bază temeiuri
factuale, (argumentare bazată pe fapte sau argumentare bazată pe exemple) sau opinii
considerate adevărate provenite de la surse de încredere (argumente bazate pe
autoritate) (Ciulei, 2008). Temeiurile unei argumentări pot fi multiple, dar teza în mod
necesar unică. Într-un discurs cu mai multe teze avem mai multe argumentări
concurente.
Finalitatea procesului de argumentare este convingerea.
În afară de discursul
argumentativ polemic, în practică utilizăm discursul argumentativ monologic fie că
ţinem o cuvântare, sau publicăm un articol cu scopul de a convinge pe cineva de
adevărul unei teze, utilizăm practici argumentative sau retorice cu scopul de a întemeia
opinia exprimată şi a obţine convingerea celor cărora discursul le este adresat. Spre
deosebire de discursul argumentativ cel retoric urmăreşte obţinerea adeziunii celorlalţi
la ideile exprimate pe baza unor alte modalităţi de convingere decât cele raţionale.
Convingerea poate avea la bază strategii seductive (strategii de a capta încrederea
interlocutorului pornind de la raţionamente eronate sau opinii neargumentate.
Strategiile seductive apelează la alte instanţe cognitive decât cele raţionale. Acestea
pot fi: emoţiile, sentimentele, prejudecăţile etc.

Sofismele urmăresc o pseudo-argumentare. Sunt utilizate proceduri raţionale dar
incorecte care nu respectă regulile logice de deducere sau inducere a unor concluzii
pornind de la premise.
Ca atare teoria argumentării include pe lângă strategiile de
convingere a interlocutorului şi modalităţi de depistare a falselor argumentări şi a
erorilor de argumentare.
Retorica în sine nu este o strategie manipulatorie ci o modalitate de decodare a
sensurilor profunde sau ascunse ale discursului. Practicile retorice conţin elaborări
argumentative dar nu se limitează la acestea. Practica socială arată că o teză este
acceptată mai uşor dacă pe lângă argumentarea acesteia sunt utilizate procedee şi
tehnici retorice. Retorica include în arsenalul său strategii persuasive cât şi
argumentative.

E la b o r a r ea u n ui t ex t a r g um ent a t iv

Aplicaţii ale teoriei argumentării. Elaborarea unei teze, lucrări de
cercetare, eseu, articol ştiinţific

În elaborarea unei teze de licenţă, de disertaţie, de master, articol ştiinţific sau eseu ar
trebui respectate o serie de principii menite să asigure articolului o cât mai buna
receptare a conţinutului informaţional.
Conceptul de adevăr ştiinţific este mai mult o problemă filosofică decât o problemă a
ştiinţei. Ideea de adevăr ştiinţific are la bază presupoziţia ontologică a existenţei unei
realităţi unice care poate fi cunoscută. Conceptul de adevăr este necesar în cadrul
modelelor teoretice, pentru a putea exista progres. În acest sens adevărul apare doar
ca un non fals. Adevărul ca certitudine nu mai este însă deplin adecvat ştiinţelor.
Conceptul de adevăr suferă o mutaţie epistemică în cadrul epistemologiilor
construcţioniste. Aşa cum precizează Ştefan Cojocaru (2005), construcţionismul
abandonează ideea conform căreia mintea individului reprezintă oglinda realităţii.
Construcţionismul se bazează pe relaţii şi susţine rolul individului în construcţia
realităţilor semnificative. Concepte precum cel de verosimilitate devin mai adecvate
pentru a descrie caracterul noilor legi formulate în interiorul unor ştiinţe care se
îndepărtează din ce în ce mai mult de ceea ce poate fi efectiv experimentat sau chiar

observat în mod direct. Ştiinţele de vârf vorbesc de modele de Univers având valoare
de adevăr matematic şi nu de adevăr corespondenţă. Chiar modelarea matematică a
Cosmologiei se face pornind de la un Univers axiomatic care să descrie cât mai bine,
rezultatele observaţiilor.
Adevărul fiind un apanaj al noilor epistemologii capătă semnificaţie etică în corelaţie cu
metodologia ştiinţei şi cercetării. Construcţia ştiinţei fiind o serie nesfârşită de modele
explicative ale realităţii, le putem accepta la limită ca fiind constructe sociale care
facilitează înţelegerea consensuală a realităţii. Distincţia explicaţie-înţelegere devine
limitată la modalitatea de aplicare a instrumentelor metodologice a cercetării fără a
mai fi pe deplin operantă cu privire la validitatea rezultatelor cercetării. Cercetarea
ştiinţifică este prin definiţie un proces de perfecţionare continuă, produs sub reciprocă
supervizare colegială. A supune atenţiei colegilor de domeniu de cercetare dintr-o cât
mai largă sferă acdemică, rezultatele unui demers ştiinţific maximizează şansele
acestuia de a avea pe de o parte impact ştiinţific şi pe de altă parte de a diminua
riscurile unor erori metodologice. Analiza in sistem colegial (Peer Review) nu este sub
nicio formă o modalitate de cenzură aplicată textului ştiinţific întrucât aceasta nu
vizează în mod direct validitatea rezultatelor, ci validitatea demersului ştiinţific care a
dus la atingerea acelor rezultate. Creativitatea şi inovativitatea ştiinţifică şi tehnologică
nu ar trebui să fie limitată de supunerea propriilor opinii atenţiei colegiale, ci
dimpotrivă, eventualele sugestii venite de la peer review-eri pot, pentru lucrările cu
adevarat de valoare, contribui la creşterea calităţii ştiinţifice a operei. Supunerea
lucrării la un proces de Peer Review nu ar trebui să fie niciodată condiţionată de
apartenenţa la mainstream-ul ştiinţific în domeniu, inovativitatea şi inventivitatea fiind
punctele forte ale cercetării ştiinţifice. Abaterea de la mainstream, în cazul în care
cercetătorul o consideră necesară pentru a revoluţiona complet aria de cercetare,
trebuie la rândul său să fie guvernată de legi sau norme de cercetare acceptate sau
acceptabile în comunitatea academică respectivă. Tocmai acest nucleu epistemologic
face o cercetare să fie declarată ca ştiinţifică. În realitate mainstream-ul ştiinţific este
mult mai mult decât curentul de gândire majoritar în respectiva ramură a ştiinţei.
Conceptul este ca atare un construct cultural, mai mult decât un curent ştiinţific.
Prezentăm o serie de accepţiuni ale conceptului:


Element de cunoaştere accesibil publicului (în cazul mainstream-ului
ştiinţific accesibil publicului avizat, membrilor comunităţii ştiinţifice).



Elemente de cunoaştere corelate mediului instituţional (Sandu, 2009).

În sens cultural termenul mainstream poate fi înţeles ca un current de opinie, sensul de
cultură majoritară, în opoziţie cu contraculturile, sau culturile minoritare. Apartenenţa
la curentul de opinie majoritar generează conformism social, fiind astfel instrument al
controlului social. În cadrul ştiinţific, teoriile existente, care au un număr ridicat de
adepţi, vor avea tendinţa de a fi instituite ca un mainstream, şi apoi, utilizând
instrumental “controlului colegial”, sau evaluarii colegiale, să dicteze asupra
rezultatelor, nu doar asupra metodei. Metodologia însăşi face parte din corpusul
teoretic al unei paradigme, ca atare, controlul metodologic, instituie un control al
temelor cercetării, şi implicit asupra rezultatelor, raţionalizând ce este şi ce nu este
ştiinţific. Adevărul ştiinţific capătă caracterul unui construct social. Fiind o mediere a
interpretărilor, adevărul ştiinţific trebuie supus unui control etic. Care este însă
atitudinea etică recomandabilă, într-un univers ştiinţific care se constituie tot mai mult
din “semnificaţii” decât din “cunoaştere sistematică”? Aceeaşi dilemă etică coexistă în
toate domeniile în care alteritatea nu mai funcţionează ca limită, elementele de etică
afirmativă punând accentul pe valoarea “intersubiectivităţii”. Creativitatea colaborativă
accentuează caracterul social al produsului, procesului creator, cât şi al procesului în
sine. Individul, cercetătorul este unitatea fractalică, cunoaşterea fiind scopul creşterii
fratalice, în baza legii de generare dat de principiul colaborării colegiale (între egali).
Creativitatea colaborativă şi evaluarea colegială sunt ambele elemente cu valenţă etică.
Colaborarea şi colegialitatea presupun o etică afirmativă, o presupoziţie de tipul
“celălalt îmi este nu doar egal, ci şi o resursă fără de care demersul meu ar deveni
imposibil şi inutil”.
Ştiinţa cuprinde două dimensiuni fundamentale şi anume descoperirea şi expunerea.
Descoperirea reprezintă o activitate laborioasă de edificare a unor noi concepte,
modalităţi de gândire, paradigme, soluţii constructive sau interpretative etc. Această
dimensiune presupune generarea noului şi este deseori denumită ca cercetare
fundamentală.
O altă dimensiune importantă a cercetării o reprezintă aplicarea rezultatelor provenite
din cercetarea fundamentală în situaţii concrete, la rezolvarea unor probleme, la
construirea unor tehnologii. Aceasta nu aduce neapărat o noutate în planul cunoaşterii
ci o plus valoare în cel al acţiunii.
Michael Kirton (1976) realizează o distincţie între tipurile de creativitate. Aceasta este
definită ca fiind adaptativă respectiv inovativă. Cele două modalităţi diferite de
creativitate provin din două stiluri cognitive diferite. Din punctul nostru de vedere am
putea extinde această distincţie sub forma unei analize a tipurilor de inteligenţă
dominantă, cea teoretică, respectiv cea socială. În jargonul economic, inovativitatea
poate fi înţeleasă „ca o gândire înafara cutiei” (out of the box thinking).

Inovativul este descris de Kirton ca producând soluţii transparadigmatice. Cercetătorul
inovativ va realiza aşadar mai degrabă o cercetare fundamentală care presupune
crearea unor noi modele de înţelegere a realităţii unor noi viziuni, unei noi paradigme.
Cercetătorul adaptativ va avea mai degrabă tendinţa să realizeze aplicaţii ale unor
teorii fundamentale, la cazuri concrete, în rezolvarea unor probleme în conceperea
unor tehnologii care să aplice descoperirile produse de cercetarea fundamentală.
Ambele tipuri de cercetare, am spune noi, sunt semnificative întrucât prima avansează
cunoaşterea, iar cea de a doua formă o transformă în câmpul social. Analizând cele
două forme ale cunoaşterii din punct de vedere construcţionist am putea aprecia că
cercetarea fundamentală cea care este menită să producă noi teorii, să adecveze
înţelegerea fenomenelor la rezultatele experimentale, reprezintă o formă de negociere
privilegiată a realităţii, realizată la nivelul unui grup extrem de restrâns de experţi, care
au caracteristica de a-şi putea reprezenta noua paradigmă şi deschiderea de a o
„negocia”. O teorie ştiinţifică nu are valoare pragmatică atâta vreme cât rezultatele
produse nu pot fi utilizate pentru o „recadrare” a realităţii. În mod firesc astfel de teorii
ar trebui să fie accesibile respectivului grup de experţi în prima instanţă care să o
recadreze adaptativ în funcţie de teoriile dominante, sau să aibă capacitatea de a o
institui ca teorie dominantă. În ştiinţa actuală, mai ales în cea fundamentală vorbim
mai mult de modele teoretice plauzibile, decât de ipoteze anonim acceptate. Modelele
teoretice sunt cu atât mai „productive” cu cât pot fi dezvoltate noi teorii şi modele.
Dezvoltarea ulterioară chiar dacă face parte din corpusul cercetării fundamentale, ea
are un grad mai mare de adaptabilitate decât teoria iniţială. Un prim exemplu din
domeniul ştiinţei îl reprezintă teoria relativităţii care este o rupere a paradigmei
newtoniene, pe care o include ca un caz particular. Albert Einstein îşi va depăşi propria
teorie, propunând teoria relativităţii generalizate, care deşi ţine cont de rezultatele
teoriei restrânse a relativităţii o include ca pe un caz la limită. Acestea sunt exemple de
abordări inovative ale ştiinţei. Construcţia unui motor care să permită o deplasare cu o
viteză apropiată de cea a luminii ar fi un exemplu de transfer inovativ a unei cercetări
într-o tehnologie. O situaţie aparte ar presupune o inventare a unui motor
superluminic care ar contrazice teoria relativităţii şi ar necesita o construcţie teoretică
care să justifice realitatea tehnologică.
De fapt în istoria ştiinţei şi tehnologiei s-a întâmplat de foarte multe ori ca invenţiile
tehnologice să preceadă explicaţia teoretică. Revenind la cele două modalităţi de a face
ştiinţă adaptativă şi inovativă, considerăm necesare instrumente specifice de
marchetizare a acestor rezultate.

Redactarea concluziilor articolului
Este subcapitolul final care realizează o generalizare şi esenţializare a
rezultatelor studiului cu raportare directă la scopul şi obiectivele cercetării.
Concluziile nu rezumă pur şi simplu rezultatele cercetării ci “se subliniază – într-o
formă rezumativă, esenţa materialului şi alte aspecte importante din text, care
răspund obiectivelor lucrării” (Gavrilescu, 2011). Existenţa unor concluzii clare,
uşor de înţeles arată că studiul şi-a atins scopul aducând plusul de cunoaştere propus
iniţial. Concluziile nu trebuie să se abată de la rezultatele cercetării şi cu atât mai
puţin de la obiectivele acesteia. Rezultatele semnificative care exced obiectivele
cercetării sunt prezentate în secţiunea de discuţii unde sunt prezentate propuneri de
dezvoltări ulterioare dar nu vor mai fi luate în concluzii.

C it a r ea şi a p a r a t u l c r it i c
Sursa: Wikimedia Commons.
Marcată ca disponibilă pentru
reutilizare de Google Images

Din perspectivă etică,
citarea
corectă
şi
completă
a
tuturor
surselor
utilizate
în
procesul de documentare
evită apariţia plagiatului.
Plagiatul
reprezintă
preluarea ideilor sau
creaţiei
ştiinţifice,
artistice, literare sau de
orice altă natură, în tot
sau
în
parte,
şi
prezentarea ca fiind
creaţie proprie a autorului
care le preia. Plagiatul
îmbracă diferite forme, de
la preluarea integrală a unor conţinuturi largi din anumte materiale, exact în forma în
care apar în original, până la preluarea unei sau a unor idei, chiar prelucrate prin
povestire, parafrazare etc., fără menţionarea sursei originale. Plagiatul poate fi
involuntar, când idei auzite sau citite anterior sunt prezentate neintenţionat ca fiind
proprii, mai ales atunci când a trecut o perioadă semnificativă de la momentul
receptării lor şi au fost reconceptualizate împreună cu ideile proprii ale autorului.
Plagiatul voluntar apare atunci când preluarea conţinutului ideatic se face
voluntar, autorul fiind conştient că acest conţinut nu-i aparţine. Plagiatul voluntar
reprezintă o formă de furt intelectual (Shashabuddin, 2009). Descoperirea
plagiatului duce la consecinţe grave, putându-se ajunge până la excluderea
plagiatorului din comunitatea academică, retragerea titlurilor ştiinţifice şi
profesionale obţinute fraudulos etc. Pentru detectarea plagiatului, instituţiile
academice şi editurile utilizează o serie de soft-uri antiplagiat, dintre care cel mai
cunoscut este Turnitin. Softurile antiplagiat evidenţiază similitudinea între textul
analizat şi alte texte existente în baza de date pusă la dispoziţie de soft şi pe internet.
Existenţa unor similitudini nu semnifică în mod necesar plagiatul – softul punând în
evidenţă, de exemplu, numele instituţiei de cercetare sau referinţe ca fiind similare
cu altele deja existente.

Poza reprezintă un raport Turnitin.
Sursa: Flickr. Marcată ca disponibilă pentru reutilizare de Google Images

Tutorial YouTube privind utilizarea softului antiplagiat Turnitin.
Disponibil la https://www.youtube.com/watch?v=822ZoLhsNZE

Tutorial YouTube privind utilizarea softului antiplagiat Plagiarism Detector.
Disponibil la https://www.youtube.com/watch?v=fPNz7wMwLHg

Plagiatul prin parafrazare sau prin traducere dintr-o limbă în alta nu este de
regulă depistat prin intermediul softului, comunităţii academice revenindu-i în final
rolul de a se pronunţa asupra plagiatului. Situaţiilor clare de plagiat, în care
fragmente semnificative sunt preluate identic, fără semnele distinctive de citare şi
fără menţionarea sursei, li se adaugă situaţii în care plagiatul nu este evident, ideea
preluată fiind imbogăţită şi transformată de autor. Plagiatul poate fi făcut din surse
nepublice, discuţii private, prezentări nepublicate făcute în cadrul unor conferinţe
etc., imposibil de detectat cu ajutorul softului sau chiar de către membrii comunităţii
academice.

A

utoplagiatul reprezintă preluarea ideilor proprii ale autorului şi publicarea
repetată în aceeaşi formă, fără precizarea republicării şi fără o citare
corespunzătoare.

Citing Sources.

Do Not Copz Business.

Sursa: LibGuides. Marcată ca disponibilă pentru
reutilizare de Google Images

Sursa: Pixabay. Marcată ca disponibilă pentru
reutilizare de Google Images

Studiu de caz adaptat după cazurile prezentate pe
site-ul Comitee of Publication Ethics (COPE)
Caz COPE 98-21 din 1998
Prezentarea cazului:
Două articole care conţin o serie de texte similare au fost trimise la publicare la două
jurnale diferite, aproximativ în acelaşi timp. Ambele articole au fost acceptate şi
publicate. Articolele nu făceau referire unul la celălat, datorită datei apropiate a
publicării. După publicare, s-a creat situaţia de publicare repetată.
O terţă parte a formulat o cerere de retragere a articolelor pe motiv de practică
frauduloasă în cercetare.
Ambele jurnale au menţionat într-o notă situaţia de publicare repetată.
Recomandările COPE:
COPE sugerează editorilor celor două jurnale să ia în considerare plângerea de fraudă în
cercetare şi, dacă aceasta se verifică, să retragă articolele, informând conducerea
instituţiilor de afiliere (COPE, 1998b).

Citarea onestă poate fi de mai multe feluri:
- citatul simplu, prin care se preia un fragment dintr-o lucrare, fiind dat în
ghilimele sau cu alte forme de evidenţiere clară a citării şi urmată de referinţă
bibliografică prin notă de subsol sau notă în text;
- citatul continuu, când sunt mai multe fragmente preluate identic şi puse în
ghilimele, intercalate cu comentariile autorului care citează şi însoţite de o singură
trimitere bibliografică;
- trimiterea bibliografică, care indică sursa unei idei, fără a prelua fragmente
din respectiva operă (Stoenescu, 2017).

O serie de discuţii apar atunci când sunt preluate numeroase idei dintr-o
operă care se citează, dar nu se inserează citare la fiecare idee preluată şi nu într-o
manieră în care să fie evidentă preluarea din aceeaşi sursă a tuturor ideilor, mai ales
când între acestea intervin preluări din alte surse.
O regulă în realizarea aparatului bibliografic este aceea ca sursele existente în
bibliografie să se regăsească citate în text şi reciproc, toate citările expuse în text să
fie prezentate în bibliografie. Nu este corectă menţionarea în bibliografie a unor
lucrări la care nu există trimiteri în text, motivată de faptul că acele surse au fost
folosite în general, ca un cadru ideatic. Trebuie precizate care dintre ideile exprimate
în text au avut ca sursă materialul menţionat în bibliografie.
O altă situaţie de plagiat o reprezintă utilizarea ideilor unuia dintre
participanţii la cercetare, care însă din anumite motive nu a fost cupins sau s-a retras
dîntre autorii articolului.
Literatura ştiinţifică actuală utilizează mai multe stiluri de citare, fie cu note
de subsol, fie cu note în text: APA Style, stilul Vancouver, stilul Chicago etc.

Tutorial YouTube. Disponibil la https://www.youtube.com/watch?v=uVlsbN99LIQ

Tutorial YouTube. Disponibil la https://www.youtube.com/watch?v=ozq1J7q6Trk

Tutorial YouTube. Disponibil la https://www.youtube.com/watch?v=lqXiQXJhn7U

Câteva informaţii cu privire la cel mai uzual traseu al lecturii la
referenţii publicaţiilor ştiinţifice
Maddux (2011) arată că editorii şi referenţii publicaţiilor ştiinţifice şi, de
asemenea, cititorii experimentaţi ai literaturii ştiinţifice parcurg lucrarea după
următorul traseu de lectură: titlul, abstractul, primul şi ultimul paragraf al
introducerii, primul şi ultimul paragraf al discuţiilor sau chiar în întregime secţiunea
de discuţii, urmată de introducere, metodologie şi rezultate în cele din urmă (Sandu,
2011). Ordinea este explicată de lipsa de timp a cititorului experimentat, a
redactorilor publicaţiilor ştiinţifice sau a reviewer-ilor. Titlul şi abstractul sunt citite
primele, întrucât aduc informaţii cu privire la conţinutul articolului. Dacă acestea nu
trezesc interesul pentru articol, acesta este în general respins. Primul şi ultimul
paragraf al introducerii informează cititorul cu privire la importanţa studiului şi a
subiectului principal al acestuia. Urmează partea de discuţii, întrucât aceasta, în
primul paragraf, ar trebui să centralizeze pe scurt cele mai importante rezultate. Tot
această secţiune prezintă interpretări ale rezultatelor din punct de vedere al
convergenţei cu teoria avută la bază. Dacă prezentarea obiectivelor şi a celor mai
importante rezultate nu convinge, cititorii vor ignora restul articolului (Sandu, 2011).
Dacă obiectivele cercetării şi expunerea principalelor rezultate convinge reviewer-ul,
acesta va urmări metodologia prin care rezultatele au fost obţinute şi, în cazul în
care aceasta va fi considerată validă, se va trece la lecturarea completă a rezultatelor.
PARTEA IV – APLICAŢII SPECIFICE ALE METODOLOGIEI
CERCETĂRII ŞI SCRIERII ACADEMICE ÎN DOMENIUL
ŞTIINŢELOR JURIDICE
PARTEA V – TEME ŞI SARCINI DE LUCRU

Model de propunere spre evaluare etică a proiectului de cercetare
“Construcţia socială a autonomiei şi responsabilităţii
persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune”

Vom prezenta în continuare un model de propunere către Comisia de Etică a Cercetării, prin care se
solicită evaluarea acceptabilităţii etice a unui proiect referitor la Construcţia socială a autonomiei şi
responsabilităţii persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune.

În atenţia
Comisiei de Etică a Cercetării

Rezumatul cercetării
Proiectul are la bază o opţiune construcţionistă, conform căreia realitatea socială este rezultatul unui
acord interpretativ, (re)negociat între actorii comunicaţionali şi în baza căruia se tranzacţionează
consensul social (Sandu & Unguru, 2014). Scopul cercetării îl constituie identificarea particularităţilor
construcţiei sociale şi a responsabilităţii minorului care a săvârşit fapte penale. Contextul cercetării
vizează particularităţile acţiunii comunicative desfăşurată în cadrul serviciilor de probaţiune din zona
de N - E a României şi din Republica Moldova.
Cercetarea vizează identificarea cadrelor etice în care se desfășoară procesul obținerii
consimțământ ului informat (CI) în instituțiile medicale (din N- E României) avizate să conducă
cercetare medicală pe subiecți umani și semnificația dată practicii etice de către specialiști. Cercetarea
se desfășoară în cadrul Centrului de Cercetări Socio -Umane LUMEN, ca parte a proiectului „Informed
Consent between Theory and Practice in North – Eastern Region of Romania Medical Research
Field”.
Obiectivele cercetării:
O1. Elaborarea unui studiu care să vizeze diagnoza contextului instituţional de funcţionare a
serviciilor de probaţiune din România şi Republica Moldova, prin prisma reformei din domeniul
justiţiei;
O2. Elaborarea unei teorii privind contextele şi procesele de construcţie socială a autonomiei şi
responsabilităţii în cazul minorilor delincvenţi;
O3. Construcţia şi pilotarea unui model instituţional de implementare a justiţiei restaurative – prin
probaţiune –, care să ţină cont de particularităţile mecanismelor de construcţie socială a autonomiei
şi responsabilităţii tinerilor delincvenţi.
Cercetarea va fi bazată pe o metodologie mixtă, calitativă (analiză de conţinut şi Grounded Theory) şi
cantitativă (chestionare online).

Introducere
Echilibrul social existent la nivelul unei comunităţi este perturbat prin săvârşirea unei infracţiuni,
putând fi cel mai bine restabilit prin asumarea responsabilităţii tuturor părţilor implicate, inclusive a
comunităţii şi victimei, şi nu doar a infractorului. Asumarea responsabilităţii fiecăreia dintre părţi ar
trebui să aibă la bază o decizie autonomă a subiecţilor implicaţi – infractori, victimă şi comunitate.
Considerăm Serviciile de probaţiune responsabile de procesul de construcţie socială a autonomiei şi
responsabilităţii făptuitorului aflat sub supraveghere, ca strategie bazată pe acţiune comunicativă şi nu
doar pe acţiune socială, aşa cum este în prezent. Responsabilitatea ca valoare etică desemnează o
caracteristică a agentului de a acţiona în cunoştinţă de cauză, dispunând de competenţă, maturitate şi
pregătire, precum şi de condiţii de libertate, astfel încât să se recunoască în actele săvârşite şi să îşi
asume urmările acestora (Cozma & Măgureanu, 2008). Termenul de autonomie cunoaşte la rândul său
mai multe accepţiuni:
- autonomia ca autodeterminare (individual autonomy) este cea care aparţine individului capabil să îşi
stabilească propriile opţiuni, atât pentru desfăşurarea generală a vieţii, cât mai ales pentru o decizie pe
care trebuie să o ia într-o situaţie particulară (O’Neill, 2006);
- autonomia ca autenticitate (Sandu, 2012d) constituie capacitatea individului de a fi consecvent cu
propriile decizii, aceasta fiind decizia etică transpusă în act – o manifestare directă a capacităţii de
agent a individului ca actor social;
- autonomia relaţională este corelată cu faptul că decizia etică curentă este rezultatul procesului de
socializare şi de internalizare a normelor morale ale comunităţii în care individul îşi desfăşoară
activitatea (Sandu, 2014).
Acceptabilitatea socială a individului, chiar în contextul săvârşirii unei fape penale, poate fi corelată cu
fenomenele de control social pentru gestionarea autonomiei relaţionale.
A se vedea proiectul ataşat prezentei cereri pentru detalii.

Obiectivele proiectului
O1. Elaborarea unui studiu care să vizeze diagnoza contextului instituţional de funcţionare a
serviciilor de probaţiune din România şi Republica Moldova, prin prisma reformei din domeniul
justiţiei;
O2. Elaborarea unei teorii privind contextele şi procesele de construcţie socială a autonomiei şi
responsabilităţii în cazul minorilor delincvenţi;
O3. Construcţia şi pilotarea unui model instituţional de implementare a justiţiei restaurative – prin
probaţiune –, care să ţină cont de particularităţile mecanismelor de construcţie socială a autonomiei
şi responsabilităţii tinerilor delincvenţi.

Rezultate aşteptate

Prin rezultatele obţinute în cadrul acestor cercetări se va obţine o implementare a unui model de
etică afirmativ-apreciativă în sfera combaterii infacţionalităţii, prin evidenţierea impactului
construcţiei sociale a valorilor etice asupra schimbării sociale, atât la nivelul indivizilor care au
săvârşit fapte penale, cât şi al instituţiilor. Este de aşteptat ca în urma desfăşurării proiectului să
existe un model operaţional de implementare a justiţiei restaurative prin intermediul dezvoltării
autonomiei sociale şi relaţionale a pesoanelor care au săvârşit fapte penale şi, prin aceasta, a
responsabilităţii acestor persoane pentru propriul comportament prosocial şi pentru consecinţele
faptelor antisociale pe care le-au săvârşit.

Preîntâmpinarea riscurilor şi beneficii aşteptate
Riscuri



Vă rugăm să descrieți riscurile (inclusiv riscurile asociate cu utilizarea de
informații personale), precum și metode de minimizare a riscurilor. Detaliaţi
potenţiala vătămare (stres, vătămare fizică, psihologică, socială sau pagube
economice) care poate fi suportată de către participanţii la acest studiu:

Niciun rău cauzat de stres, rău fizic, psihologic, social sau economic nu va fi suportat de către
participanţii la acest studiu. Cu toate acestea, subiecţii aflaţi în supervizarea serviciilor de
probaţiune au săvârşit o serie de infracţiuni pentru care au fost pedepsiţi cu o sancţiune sau o
măsură educativă neprivativă de libertate, participarea la consiliere oferită de serviciile de
probaţiune fiind aşadar impusă. Nu vorbim de o participare nevoluntară la aceste servicii, deoarece
aceştia şi-au exprimat acordul faţă de modalitatea de executare a sancţiunilor neprivative, dar
alternativa ar fi fost executarea pedepsei în regim de detenţie. Participarea la cercetare, dincolo de
cea la programul specific de consiliere oferit de serviciile de probaţiune, este voluntară, participanţii
aflaţi sub supraveghere semnând un formular de consimţământ de participare la cercetare. În cadrul
procesului de obţinere a consimţământului informat de la aceşti participanţi ne vom asigura în mod
special de caracterul voluntar al participării, de faptul că nu se aşteaptă la beneficii particulare în
urma participării şi, de asemenea, că nu consideră participarea o obligaţie în cadrul procesului de
executare a măsurilor neprivative de libertate. Celelalte categorii de participanţi la cercetare,
consilierii de probaţiune, managerii de servicii precum şi alţi specialişti participă voluntar la
cercetare, semnând formularul de consimţământ informat, după ce li se va explica în ce constă
participarea la cercetare.
Subiecții ar putea fi nemulțumiti de faptul că ar trebui să petreacă timp pentru a răspunde la
întrebări și ne vom asigura că acest lucru nu se va întâmpla, prin asigurarea subiecţilor că se pot
retrage în orice moment al interviului.
• Datele colectate se referă la activități ilegale? (Dacă da, explicaţi)
Datele colectate pot să se refere la activități ilegale, atât în cazul interviurilor cu persoanele
aflate în supavegherea serviciilor de probaţiune, care îşi expun pe scurt sau pe larg propriile fapte cu
caracter penal, cât şi în cazul consilierilor de probaţiune care pot da exemple cu privie la tipurile de
infracţiuni pentru care subiecţii se află în supraveghere. În principiu, niciuna dintre relatările cu
privire la faptele penale săvârşite nu ar trebui să se refere la fapte care nu sunt aduse la cunoştinţa
autorităţilor, totuşi, deoarece în cursul interviurilor cu persoanele aflate în supravehere, acestea ar
putea aduce în discuţie fapte pe care le-au săvâşit, dar nu au fost aduse la cunoştinţa autorităţilor, în
procesul de obţinere a consimţământului informat li se vor aduce la cunoştinţă limitele
confidenţialităţii şi obligaţia de a informa autorităţile cu privire la respectivele fapte.

• Metode pentru asigurarea anonimatului sau a confidențialităţii:
Transcrierea interviurilor nu va conţine nicio dată de identificare a subiecților. Subiecții vor fi
informați despre confidențialitatea datelor. Dacă subiectul menționează date care pot duce la
identificarea sa sau a instituției de afiliere, acestea vor fi anonimizate la transcrierea datelor.



Planul de de distrugere a datelor private şi identificabile, la finalul proiectului de
cercetare:
Înregistrările efectuate cu ajutorul reportofoanelor vor fi şterse la sfârşitul proiectului. În
cazul chestionarelor aplicate, acestea vor fi nenominalizate şi vor fi păstrate în locuri separate
faţă de fomularele de consimţământ informat.

Beneficii
 Beneficii pentru îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniu:
Principalul beneficiu de natură teoretică îl constituie elaborarea unui model de analiză a funcţionării
justiţiei restaurative ca fundal al dezvoltării comportamentelor etice bazate pe responsabiliitate şi
autonomie la persoanele care au săvârşit fapte penale.
 Beneficii pentru politicile publice:
Formularea unor sugestii de politici instituţionale şi publice de etică care să vizeze dezvoltarea
justiţiei restaurative prin intermediul practicii probaţiunii, centrate pe responsabilizarea şi
dezvoltarea autonomiei sociale şi relaţionale a persoanelor care au săvârşit fapte penale.
Diagnoza instituţională realizată se va finaliza cu propuneri de politici publice în sensul dezvoltării
practicii probaţiunii, ceea ce va permite autorităţilor competente să ia deciziile adecvate vizând
politicile penale şi politicile sociale referitoare la sancţiunile necustodiale.
 Beneficii pentru participanţii la cercetare:
Nu există beneficii directe pentru participanţi, altele decât cele legate de posibila valoare terapeutică
a abordării narative a interviurilor cu persoanele aflate în supraveghere.

Participanţi


Număr| Media de vârstă | Gen
La interviu: 30 (minimum), până la saturarea eşantionului | între 28- 60 ani |
masculin şi feminin
La focus grup: între 8 şi 12 în fiecare focus grup | între 28- 60 ani |
masculin şi feminin

Populația de recrutare, inclusiv criteriile de includere / excludere:
Pentru analiza calitativă vom proceda la identificarea pentru interviu a minim 2
reprezentanți ai fiecărei instituții, prin utilizarea metodei "bulgărelui de zăpadă",
pornind de la contactele obținute prin telefon. Criterii specifice de incluziune vor fi
pentru persoanele aflate în supraveghere, tipul de faptă săvârşită, şi pentru personalul
serviciilor de probaţiune, specializarea în care a fost format iniţial, precum şi experienţa


în sistem. În cazul în care vom identifica alte categorii de personal, le vom include în
eșantion. Vom include în eșantion cel puțin doi şefi de servicii de probaţiune .
Lista finală a eşantionului va conține nume, numere de telefon ale respondenților
și data primelor 30 de interviuri programate. În cazul în care eşantionul este saturat (nu
există date noi obținute prin analizarea datelor culese la fiecare interviu), niciun alt
interviu nu va mai fi realizat. Dacă nu, vom continua procesul de selecție în același mod,
până la saturație. A se consulta modalitatea de selecţie specific ă eşantionării Grounded
Theory.


Procedurile de recrutare:
Va fi realizată o eşantionare prin metoda “bulgărelui de zăpadă” (pentru
interviuri)


Stimulente și compensații:

Nu se oferă stimulente și compensații.


Metoda de stabilire a grupului de cercetare:
Nu există un grup de control. Nu există niciun studiu clinic randomizat.

Consimţământ informat
Procedura de obținere a consimțământului informat de la toți participanții (sau părinţi ori
tutore): descrieţi metoda de obţinere a consimțământului (atașați form ular de
consimțământ informat)
Obţinerea consimţământului informat se va realiza în baza unui proces de informare şi
deliberare. Persoanele aflate în supravehere constituind un grup vulnerabil, se va avea grijă în
special ca prin participarea la cercetare să nu se amplifice vulnerabilitatea legată de retrăirea
faptelor săvârşite, chiar dacă relatarea faptei săvârşite şi exprimarea eventuală a regretului
face parte din procesul normal de consiliere de probaţiune. Cercetarea de faţă nu îşi propune
să aibă caracterul unei cercetări-intervenţie şi, ca atare, întrebările vor fi formulate şi adresate
într-o manieră care să nu implice stres emoţional, să nu denote un comportament de reprobare
a faptelor săvârşite etc. În cadrul procesului de obţinere a CI se va urmări cu deosebită atenţie
caracterul voluntar al participării şi faptul că subiecţii au înţeles că participarea la interviurile
din cadrul cercetării nu este parte integantă din procesul de supraveghere prin probaţiune.
Participanţii vor fi informaţi cu privire la drepturile lor, inclusiv la cel de a se retrage din
cercetare în orice moment.
În cazul în care sunt implicaţi minori sau alți participanți aflaţi în imposibilitate de a
furniza consimțământul legal informat, precizaţi procedurile utilizate în obținerea
acordului de a participa, în plus față de acordul părintelui sau tutorelui:
În cazul în care vor fi efectuate interviuri cu minori, consimţământul informat va fi
obţinut de la părinţi, iar de la minori, deoarece au vârsta de minim 14 ani – vârsta de la care
răspund penal - li se va solicita un assent. În cazul în care minorii sunt în plasament în
instituţii de ocrotire, reprezentantul leagal din partea autorităţii tutelare va fi cel care va semna
consimţământul informat.

Designul şi metodele studiului
Pentru designul detaliat al proiectului, a se vedea proiectul de cercetare care
însoţeşte prezenta cerere.
 Metode de colectare a datelor și de intervenție, inclusiv durata de implicare a
subiecţilor:
Interviuri (între 40 de minute și 1 oră) - se ataşează ghidul de interviu.
 Instrumente de măsurare (se ataşează ghidurile de chestionare și sondaje ca anexe).
 Echipament de întrevedere cu subiecții:
Reportofoane


În cazul în care este necesară inducerea în eroare, să se justifice motivaţia și să
justificaţi modalitatea de a o face. Descrieţi procedurile de analiză (Atașați anexă).
Nu este necesară înșelăciunea.
 Analiza rezultatelor:
Grounded Theory, pentru analiza calitativă, și analiza statistică, pentru studiu.
Declaraţia conflictului de interese
Nu a fost identificat niciun conflict de interese.

Referinţe
A se vedea propunerea de proiect ataşată prezentei cereri19.
Anexe





Ghid de interviu;
Ghid de chestionar;
Formular de Consimţământ informat la interviu;
Formular de informare pentru aplicare chestionare online;

Protecţia informaţiilor subiecţilor umani – formulare specifice conform GPDR

Semnătură Propunător:

Data:

19 Referinţele bibliografice din prezentul model de cerere către Comisia de Etică a
cercetării au fost unificate cu referinţele bibliografice ale lucrării de faţă.

