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Nota autoarei 

Această cercetare se încadrează în proiectul ”Europarlamentar pentru o zi | Structuri 
de sprijin pentru implicarea tinerilor in procesul legislativ”, finanțat prin programul 
Erasmus Plus, axa KA2, și vine în urma unei preocupări necesare și naturale asupra 
fenomenelor din domeniul politic și social actual, și a consecințelor sale asupra noastră 
și generațiilor viitoare. 

Proiectul este coordonat de Fundația Student Plus Timișoara, împreună cu parteneri 
din București – Asociația Young Initiative, Baia Mare – Federația YMCA Romania și 
YMCA Baia Mare și Odorheiu Secuiesc – Forumul Tânăr din Odorhei, fiecare dintre 
aceștia contribuind la o acoperire cât mai bună a cercetării. De asemenea, succesul 
activităților de promovare a cercetării și de colectare a răspunsurilor se datorează și 
excelentei colaborări cu Rețeaua Centrelor de Informare ”Europe Direct” România, din 
care face parte și doi dintre parteneri. 

Rezultatele acestui raport, precum și celelalte rezultate ale proiectului, vor fi publicate 
pe site-ul organizației coordonatoare, www.dialog.studentplus.ro și vor și transmise 
autorităților competente, în cadrul unei Carte Albe. 

 

Data: februarie 2019 

Contact: Dana Lazăr  - Fundația Student Plus , Timișoara, email office[at]studentplus.ro 
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Abstract 

Scena socio-politică curentă, în special din țara noastră, dar și pe restul globului, ne 
îndeamnă să cercetăm situația prin diferite metode, în perspectiva identificării de posibile 
căi de îmbunătățire. Demersul nostru se încadrează în contextul mai larg al valorilor Uniunii 
Europene, valori ce țin de sprijinirea democrației și a stimulării implicării tinerilor în 
deciderea viitorului Uniunii. 

Pornind de la presupunerea că ar putea exista o legătură între orientarea ideologică politică 
a oamenilor și înclinația lor, sau lipsa înclinației, către un comportament civic și electoral, și 
ținând cont de implicarea scăzută a generațiilor tinere în ultimele exerciții electorale, am 
ales să realizăm o cercetare la scară largă între tinerii din România.  

Un chestionar complex, format din 4 secțiuni (ideologie politică, index civic, date socio- 
demografice și implicarea tinerilor în societate) a fost aplicat prin intermediul școlilor și 
internetului unui număr de 1015 tineri cu vârste între 13 și 30 de ani. Dintre cele 4 secțiuni 
această cercetare se referă la primele 3, fiind informații cuantificabile și pretabile la analiză 
statistică. Ideologia politică este analizată printr-un chestionar compus din 8 axe ideologice, 
fiecare având 2 orientări opuse. Indexul civic încadrează respondenții într-una din 4 
categorii în funcție de implicarea lor în diferite tipuri de activități. Iar datele socio-
demografice ne ajută la compararea rezultatelor celor 2 chestionare între diferite categorii 
de persoane, în scopul extragerii de informații relevante. 

Cu toate că nu s-a obținut o corelație clară între cele 2 dimensiuni studiate, corelația fiind 
genul de rezultat căutat în general în astfel de studii, cercetarea a pus în evidență un profil 
ideologic destul de complet al persoanei dezangajate civic. De asemenea între grupurile 
diferențiate prin gen, vârstă sau nivel de studii s-au compara rezultate semnificative statistic 
atât la nivelul comportamentului civic, dar în special la nivelul ideologiei politice, pe 
diferitele ei axe. 

 

Keywords: Participare civică, Democrație, Dialog structurat, Tineret, Compas politic 
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Orientare ideologică și 
comportament civic 
 

Cadrul general al cercetării 

Obiective 

Obiectivul general al prezentei cercetări este să pună în evidență corelația dintre comportamentul 

civic și ideologia politică, ținând cont de factori ca vârstă, gen, nivel de studii, în cadrul populației tinere, 

între 13 și 30 de ani.  

Populație 

Datorită contextului actual și din ultimii ani, de neparticipare la diverse forme de alegeri 

democratice a tinerilor, a fost aleasă populația cuprinsă între 13 și 30 de ani pentru a analiza dacă există 

o legătură semnificativă din punct de vedere statistic între ideologia politică a fiecăruia și gradul de 

implicare civică. 

Eșantion 

Eșantionul este format din 1015 respondenți selectați atât în mod aleator cât și non-aleator. 

Chestionarul a fost multiplicat în școli și universități prin colaborarea cu profesori interesați de tema 

cercetării și, în același timp, a fost distribuit prin social media pentru a da ocazia de a contribui oricine.   



Orientare ideologică și comportament civic în rândul tinerilor     Pagina 5 

Raport de cercetare - Prelucrare statistică 

Metoda de cercetare 

Variabilele 

 Cercetarea a fost realizată pe baza unui chestionar compus prin adaptarea a două alte chestionare, 

unul care măsoare Indexul civic și celălalt care măsoară Ideologia politică (Politiscales). Pentru scopul 

general al cercetării indexul civic este considerat variabilă dependentă, iar ideologia politică variabila 

independentă. 

  

Instrumentele de măsurare 

2.1.1 Indexul civic 

Instrumentul folosit pentru evaluarea comportamentului civic la eșantionul studiat este o 

traducere din limba engleză și adaptare a chestionarului ”Ghid al indexului civic și implicării politice” 

realizat și aplicat în 2003 de către Andolina, M.,  Keeter, S., Zukin, C., Jenkins, K., cu scopul de a măsura 

implicarea activă și de a surprinde multitudinea de modalități prin care indivizii se implică în viața 

publică. 

Indexul a fost creat ținând cont de abordarea generației tinere, iar întrebările au fost formulate 

pentru a exprima modul în care omul de rând privește lumea politică, spre deosebire de specialiști. 

Indexul original, compus din 19 itemi, a fost creat în așa fel încât să poată fi inclus în cercetări mai 

complexe, cum este cea de față, să poate fi folosit doar pe părți, în funcție de interes, sau să poată fi redus 

doar la câteva întrebări cheie. 

Încadrarea comportamentului civic 

Comportamentul este încadrat prin patru dimensiuni: comportamente civice, comportamente 

electorale, expresii ale vocii politice și atenție (implicare cognitivă), acestea reprezentând diferitele 

”arene” în care indivizii pot contribui la viața publică.  

Itemii ce surprind ”activități civice” se referă activități voluntare organizate concentrate pe 

rezolvarea de probleme sau pe ajutorarea altora. Aceste activități au, în mod obișnuit, scopul de a dezvolta 

comunitatea locală, de a adresa probleme locale prin activități organizate, sau prin punerea la dispoziție 
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a resurselor necesare către sectorul non-profit.  

”Activitățile electorale” includ votul și munca legată de campanii și alegeri, promovarea și 

susținerea unui partid, candidat sau cauză. Munca electorală este, de obicei, mai sporadică decât cea civică 

pentru că este dependentă de ciclurile electorale.  

Activitățile legate de ”vocea politică” cuprind activități în care se angajează oamenii cu scopul de 

a-și exprima punctele de vedere sociale și politice. Oamenii mai pot fi, de asemenea, angajați cognitiv, 

adică prin atenția ce o acordă evenimentelor curente și știrilor importante. 

Cele patru dimensiuni oferă o perspectivă separată asupra unor domenii distincte în care indivizii, 

comunitățile sau grupurile își concentrează eforturile sau atenția. În mod colectiv, ele reprezintă o măsură 

largă și rezonabil de cuprinzătoare a implicării în viața publică. 

Limite ale indicelui și abordarea acestora 

Un indice global construit din cele patru dimensiuni oferă o măsură foarte fiabilă a 

angajamentului, dar este insensibil la diferențe importante dintre tipurile de comportament. În plus, o 

mare parte a activității civice și politice are un caracter episodic sau sporadic, ceea ce înseamnă că, chiar 

și în cadrul unei dimensiuni, nu toate activitățile necesită același efort. De aceea au fost selectate întrebări 

cheie pentru a reprezenta fiecare dimensiune. 

Măsura rezolvării problemelor comunitare este un singur punct, dar voluntariatul regulat atât 

pentru organizațiile electorale, cât și pentru cele electorale este o compilație a mai multor întrebări 

diferite. Pentru a crea o măsură pentru voluntariat, respondenților li sa adresat mai întâi o întrebare 

generală despre voluntariat în ultimul an. Dacă au răspuns afirmativ, au fost întrebați o serie de întrebări 

despre voluntariat pentru anumite grupuri și apoi au întrebat despre regularitatea activității lor de 

voluntariat în grup. Cinci grupuri cuprind măsura muncii ne-electorale. Munca pentru un candidat sau o 

organizație politică este unul dintre cele șase tipuri de grupuri menționate în serie și constituie 

voluntariatul electoral, care nu este măsurat ca "regulat", deoarece depinde de calendarul electoral. 

Celelalte activități asociate alegerilor - votarea regulată, convingerea altora să voteze, afișarea 

unui însemnelor electorale, a unui autocolant sau a unui alt semn, precum și a contribuției în favoarea 

unui candidat, partid sau organizație - fiecare reprezintă o întrebare separată. 

Celelalte întrebări legate de angajarea civică - participarea la o plimbare de strângere de fonduri 

/ alergare / ciclism și alte strângeri de fonduri pentru caritate - sunt adresate împreună cu o serie de 
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întrebări legate de ”vocea politică”. 

Poate fi dificil pentru majoritatea grupurilor interesate să utilizeze întregul sau parte din index 

într-un sondaj de a replica condițiile exacte în care a fost realizat sondajul original. Acest lucru este atât 

de așteptat și de înțeles. Când comparăm un sondaj care conține întregul sau parte din index cu studiul 

nostru de bază, cu toate acestea, trebuie să fim conștienți de problemele care ar putea afecta rezultatele. 

De exemplu, indicele național a fost conceput pentru a fi administrat cu un sondaj telefonic, în care 

intervievatorii au folosit programe de calculator care au rotit articole în secțiuni - cum ar fi elementele 

"voce politică", printre care indicatorul a venit mereu primul sau ultimul. 

Capacitatea unui respondent de a-și reaminti cu exactitate dacă participă sau nu la o anumită 

activitate depinde, cel puțin parțial, de cât de semnificativ este comportamentul față de acea persoană. 

Gruparea de activități similare în anchetă poate ajuta respondenții să-și amintească comportamentul. Se 

recomandă să întreținem întrebările în cadrul fiecărei componente, mai degrabă decât să amestecăm 

ordinea și intercalarea, de exemplu, cu întrebări politice sau cu întrebări electorale. Acest lucru este 

important pentru a ne asigura că un respondent nu este rugat să sară de la un domeniu la altul atunci când 

își reiterează comportamentul.  

O mare parte a cercetărilor a demonstrat că oamenii uneori raportează că s-au angajat în 

comportamente sociale dezirabile, cum ar fi voluntariatul, votarea sau contribuția la organizațiile de 

caritate atunci când nu au făcut acest lucru (sau au făcut-o mai rar decât declară). De exemplu, raportul 

de participare la alegeri în sondaje este în general de 10-15 puncte procentuale mai mare decât este 

evidențiat de înregistrările reale de vot. Uneori, atunci când respondenții au răspuns deja "nu" la o serie 

de întrebări, ei pot simți nevoia de a spune da unei întrebări ulterioare, chiar dacă nu au făcut niciodată 

ceea ce este cerut. Indexul utilizează două abordări diferite pentru a minimiza impactul acestei părtinire.  

Mulți dintre itemii din chestionar solicită mai întâi respondenților să răspundă dacă au participat 

vreodată la o anumită activitate înainte de a întreba dacă au făcut acest lucru în ultimul an. Permițând 

persoanelor să obțină "credit" pentru o muncă aparent bună prin opțiunea "vreodată", este posibil să 

reducem probabilitatea de supra-raportare a acestei activități în ultimele 12 luni. Dovezile experimentale 

indică faptul că această tactică reduce nivelul raportat al multor comportamente și, probabil, se 

conformează mai mult cu realitatea. 

Deși acest tip de formulat de întrebări mărește lungimea sondajului, ceea ce poate reprezenta o 

problemă pentru unele programe, cu toate acestea, formatul "vreodată" și "12 luni" merge rapid, mai ales 

în contextul întrebărilor de voce politică. Și având în vedere utilitatea acestui format pentru a examina 
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răspunsurile "da" false (cunoscute ca "false pozitive"), considerăm că beneficiile depășesc cu mult 

costurile. Mai mult decât atât, în multe scopuri, măsura incidenței pe parcursul vieții a comportamentului 

este de asemenea valoroasă în mod analitic. 

De asemenea, abordăm problema dezirabilității sociale în anumite elemente prin normalizarea 

neparticipării. De exemplu, când întrebăm despre obiceiurile de vot ale unui respondent, începem prin a 

spune: "Știm că majoritatea oamenilor nu votează în fiecare alegeri. De obicei, între un sfert și jumătate 

dintre cei eligibili vin să voteze." Din nou, în timp ce acest lucru mărește lungimea întrebării, studiile 

noastră sugerează că limbajul suplimentar este binevenit în reducerea supra-raportărilor. 

O sarcină majoră cu care se confruntă cineva care efectuează un studiu este nevoia de a se asigura 

că respondenții înțeleg cu adevărat întrebarea adresată. Uneori pericolul este ca respondenții să se 

gândească prea restrâns și, prin urmare, să omite comportamentul raportat, care este relevant. Alteori, 

problema este că respondenții se vor gândi prea larg și, prin urmare, vor raporta un comportament care 

nu este în mod substanțial în discuție. Câteva aspecte ale indexului încearcă să abordeze aceste 

preocupări. 

Măsurarea calității de membru al grupului prezintă multe provocări pentru studiile cercetătorilor. 

Este bine documentat faptul că furnizarea respondenților unei liste lungi de grupuri, mai degrabă decât o 

singură întrebare generică despre "grupuri", aduce în prim-plan memoria activității și, astfel, rezultă că 

respondenții recunosc calitatea de membru sau activitate într-un număr mai mare de grupuri. 

Voluntariatul este un concept foarte problematic de măsurat. Există multe abordări diferite ale 

cercetării de cercetare pentru a le capta. Într-o anumită măsură, problema este similară măsurării 

activității de grup: oamenii se pot angaja în multe activități de voluntariat și pot avea probleme în a-și 

aminti toate acestea. Dar dezirabilitatea socială este de asemenea un factor, deoarece munca voluntară 

este considerată o activitate demnă de laude. Și este, de asemenea, un concept oarecum vag, potențial 

acoperind atât "acte aleatorii de bunătate", cât și o muncă regulată, lungă și intensă pentru organizații sau 

grupuri. 

Ca și în cazul activității de grup, s-a optat pentru o singură întrebare de deschidere (numită o 

întrebare "gatekeeper") și nu pentru o listă lungă de diferite tipuri de activități de voluntariat. Întrebarea 

noastră de tip gatekeeper include o definiție ("prin activitățile de voluntariat, mă refer la a lucra într-un 

fel sau altul care este de ajutor altor persoane, fără a fi plătit"). Respondenții care au trecut acest obstacol 

(spunând că s-au oferit voluntar în ultimele 12 luni) sunt apoi întrebați o serie de întrebări despre 

voluntariatul cu diferite grupuri. Pentru fiecare dintre tipurile de grupuri pentru care s-au oferit voluntar, 
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li se cere să specifice dacă sunt voluntari frecvenți. 

Voluntarii frecvenți, acei oameni care dau timp și energie pentru a lucra în mod consecvent, sunt 

identificați mai bine decât voluntarii episodici sau pe bază de proiect. Întrebarea ”gatekeeper” captează 

aproape pe toți cei care se angajează voluntar în mod regulat, deoarece înțeleg ce întrebare li se pune și 

știu că ei se califică. Voluntarii sporadici și non-voluntarii pot să nu înțeleagă problema în același mod; 

unii ar putea sa creadă că întrebarea se refera la "acte aleatoare de bunătate". Alții nu își amintesc exact 

când au făcut voluntariat ultima dată - ar fi putut fi în ultimele 12 luni, dar ar fi putut fi acum 18 luni. Astfel, 

solicitând respondenților care trec întrebarea ”portar” în legătură cu regularitatea implicării lor (fie cu 

sau fără serii despre anumite grupuri) ar trebui să izoleze acei indivizi care sunt cei mai implicați cel mai 

activ în comunitatea lor. 

Tipologia indexului 

Studiul descrie o tipologie a angajamentului, care sortează publicul în patru categorii pe baza 

activităților sale în domeniul civic și electoral. Tipologia, care este ușor de construit, servește ca o 

modalitate scurtă de a identifica indivizii care sunt specialiști (activi exclusiv în arena electorală sau numai 

în arena civică), activiști duali (implicați în ambele arene) sau dezangajați (neimplicați în oricare dintre 

acestea). Acesta este un mecanism unic de evaluare a unor aspecte particulare ale unei comunități, cum 

ar fi dacă rezidenții își concentrează eforturile într-o anumită arenă sau dacă sunt implicați în domenii. 

De asemenea, oferă un mijloc concis de interpretare a răspunsurilor la un număr mare de întrebări de 

anchetă. 

Pentru a crea tipologia, se atribuie respondenților un punct pentru efectuarea fiecăreia dintre 

următoarele activități: 

Dimensiunea electorală 

• Vot regulat  

• Încercarea de a convinge ceilalți să voteze pentru un anumit candidat 

• Butonul de purtare a campaniei, afișarea autocolantului sau semnului  

• Donarea de bani unui candidat sau partid politic  

• Voluntariatul pentru un candidat sau un partid politic  

Dimensiunea civică 
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• Voluntariat regulat pentru o organizație non-electorală.  

• Participarea la un grup activ  

• Lucrul cu alții pentru rezolvarea unei probleme comunitare  

• Participarea la o plimbare / ciclism / alergare pentru caritate sau pentru a face alte strângere de fonduri 

pentru caritate (un punct pentru a face una sau ambele)  

Apoi, se sortează respondenții conform următorului model: 

• Dezangajat: scor 1 sau 0 pe ambele dimensiuni. 

• Specialistul Civic: scor 2 sau mai mare pe dimensiunea civică și 0 sau 1 pe dimensiunea electorală. 

• Specialist electoral: scor 2 sau mai mare în dimensiunea electorală și 0 sau 1 privind dimensiunea civică. 

• Activist dual: scor 2 sau mai mare pe ambele dimensiuni. 

Tipologia aceasta este o modalitate simplă, dar puternică de a clasifica cetățenii în domeniul 

implicării civice și politice. Sondajul autorilor din toamna anului 2002 a arătat că tipologia a fost foarte 

fiabilă - s-a reușit recrearea foarte îndeaproape a grupurilor identificate în ancheta di primăvara aceluiași 

an. Și o pereche de focus grupuri desfășurate cu specialiști civici și activiști duali în vara anului 2002 au 

furnizat dovezi solide pentru valabilitatea conceptului. Grupurile au fost atât foarte angajate, cât și active, 

dar extrem de diferite față de orientările față de sistemul politic și în atitudinile legate de valoarea votului 

și a activității electorale. 

2.1.2. Busola politică 

 Ce este ideologia politică? 

Ideologia politică ține de dimensiunea mobilizatoare și simplificată la maximum a unor idei 

politice sau sisteme de gândire, astfel încât ea să se poată transforma în opinii sociale acceptate de un grup 

de indivizi care încearcă să-și dea o identitate politică. Ideologia politică, datorită caracterului său 

simplificator și funcției sale mobilizatoare se exprimă în slogane, lozinci sau formule lapidare, apropiate 

de o retorică, de o artă a persuasivului. 

 “O ideologie este, deci, un set de idei și credințe împărtășite de un anumit număr de indivizi. Ea 

statuează ce are valoare și ce nu, ce trebuie să fie menținut și ce trebuie schimbat, formând atitudinile 

celor care împărtășesc toate acestea. În contrast cu filosofia și teoria, care se ocupă de cunoaștere și 
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înțelegere, ideologiile sunt legate de comportament și acțiune politică. Ele incită oamenii la acțiune 

politică și oferă cadrul necesar pentru o astfel de acțiune. Ele stârnesc pasiuni și cheamă la sacrificiu”  

 Spre deosebire de ideologie, o doctrină politică este “…un ansamblu de idei (teze, articulate, de 

regulă, pe baza unui principiu unificator), care interpretează, apreciază și tinde să orienteze realitatea 

politică, în lumina unor valori care exprimă opțiuni ideologice”, ne spune Ovidiu Trăsnea în Doctrine 

politice și acțiune politică.  Astfel, în opoziție cu ideologia politică ce reprezintă întotdeauna o operă 

colectivă, doctrina poate fi elaborată de un partid, dar în egală măsură de o persoană, așa cum este cazul 

doctrinei lui Richelieu, al doctrinei Monroe, etc. 

Dar, ca și ideologia, doctrina, continuă O.Trăsnea, se constituie ca suport pentru acțiunea politică. 

În această dinamică a relației dintre ideologie și doctrină, avem uneori de-a face cu un proces de 

ideologizare a doctrinelor politice: 

 “Pe măsură ce viața politică a devenit tot mai complexă și mai agonistică, caracterul ideologic al 

doctrinelor politice se accentuează. Pe de o parte, ideologia are un caracter mai larg, corespunzând a ceea 

ce unii politologi numesc familii politice. În cadrul acestora putem întâlni diverse doctrine, diferite prin 

nuanțe ideologice, deși uneori poartă aceeași denumire au etichetă. Întărirea caracterului ideologic al 

doctrinelor politice face ca acestea, pornind de la o anumită analiză de fapte (orice doctrină pornește de 

la un fapt real) să prefigureze caracteristicile unei “bune societăți” pe care și-o asumă ca ideal”. 

 Dincolo de deosebirile de nuanță ale doctrinelor și ideologiilor politice, se poate vorbi de ceea ce 

s-ar putea numi o “matrice doctrinară”, pentru fiecare caz în parte. Ceea ce ne interesează în acest moment 

este modul în care putem analiza și identifica modele structurale care dau seamă de atitudini și practici 

de tip ideologic.  

Vorbind despre o tipologie a ideologiilor politice, observăm că aproape tot ce se referă la partide 

politice, sistem de partide, cultură politică, sistem de guvernare, și programe de partid poate intra într-o 

formă sau alta sub termenul de ideologie. Dacă o ideologie politică este rezultatul transformării și 

simplificării uni sistem de idei în căutare de suport politic, aproape nimic din ceea ce ține de analiza sau 

practica sistemelor politice nu poate scăpa unei astfel de etichetări. 

 În funcție de instituția sau agentul care se legitimează pe piață politică, putem spune că avem de-

a face cu ideologii de regim politic, ideologii de partid politic, ideologii sociale, ideologii ale guvernării, 

complexe ideologice ale unei coaliții de guvernare, etc. În cele ce urmează vom încerca să stabilim termenii 

fundamentali ce pot intra în aria conceptului de ideologie, prin apelul la organizații și partide politice pe 

de o parte, prin apelul la tipuri de regimuri politice, pe de altă parte. Din această perspectivă, vom avea 

ideologii de partid și ideologii de regimuri politice democratice și totalitare, partide politice ce pot fi 
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intitulate de dreapta sau de stânga, conservatoare sau progresiste, social-democrate sau creștin-

democrate, aproape nimic din ceea ce înseamnă viață de partid la nivelul exprimării sale în mesaje pentru 

electorat sau pentru lumea socială neputând scăpa termenului de ideologie. 

Chestionarul Politiscales 

Politiscales este un test politic ce utilizează 8 valori ideologice cu ajutorul cărora se poate 

aproxima poziția unei persoane în câmpul politic. Acesta este o inițiativă a “Radicalisé·e·s sur Internet”. 

Cele 8 valori și semnificațiile lor sunt prezentate mai jos: 

1) Constructivism / Esențialism 

De ce sunt oamenii așa cum sunt? Această axă permite situarea persoanei între doi poli opuși ce răspund 

la această întrebare. Constructiviștii consideră că oamenii se dezvoltă prin mediul lor (mai ales social) și 

că însușirile care îi definesc, sunt căpătate.  În opoziție, esențialiștii consideră că un individ este prin 

natura lui ceea ce este și însușirile care îl fac ce este sunt înnăscute. 

2) Justiție reabilitativă / Justiție punitivă 

Cei ce sunt în favoarea justiției reabilitative consideră că rolul justiției este de a readuce infractorii 

condamnați înapoi pe ”calea cea bună” ajutându-i să înțeleagă de ce nu ar trebui să facă ce au făcut și 

motivul pentru care au fost condamnați în timp ce îi însoțesc pe parcursul întregului proces. 

În schimb, cei care sunt în favoarea justiției punitive consideră că rolul justiției este de a fi descurajantă, 

atât pentru infractori (pentru a evita recidivismul) și pentru restul societății (transformându-i în exemple 

negative). 

3) Progresism / Conservatorism 

Progresiștii încearcă să construiască progresul social, o societate mai bună, fără a lua în considerare 

tradițiile. Adesea ei consideră prezentul să fie mai bun decât trecutul și că menținerea acestei direcții este 

necesară. 

În sens contrar, conservatorii doresc să păstreze starea de fapt a lucrurilor și chiar să reinsereze unele 

valori care deja sunt considerate perimate sau pe cale de dispariție. Tradițiile și patrimoniul religios sunt 

aduse în față ca surse de înțelepciune. 

4) Internaționalism / Naționalism 
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Internaționalismul este alcătuit dintr-un set de idei diferite care au ca punct comun abolirea ierarhiei 

dintre state și locuitorii acestora și promovarea cooperării într-o măsură cât mai mare. Împins la maxim 

scopul final al internaționalismului este abolirea granițelor. 

Naționalismul, pe de altă parte este un set de idei eterogene care, atunci când sunt aplicate, favorizează 

un stat și cetățenii acestuia asupra străinilor. De asemenea justifică ideea că fiecare popor are o națiune. 

5) Comunism / Capitalism 

Comunismul este o doctrină politică vastă. În cadrul acestui test, un scor majoritar obținut pentru 

comunism semnifică pur și simplu o favorizare a proprietății publică asupra mijloacelor de producție. 

Capitalismul este, de asemenea, un concept ambivalent. În cadrul acestui test un scor majoritar pentru 

capitalism semnifică pur și simplu o favorizare a proprietății private asupra mijloacelor de producție. 

6) Regulaționism / Laissez-faire 

Această axă reprezintă atitudinea pe care trebuie să o aibă un guvern privind economia de piață în care o 

bună parte din mijloacele de producție sunt private. Pentru un profil capitalist această axă reprezintă 

scopul din punct de vedere economic. Pentru un profil mai comunist, această axă reprezintă cel mai mic 

rău posibil în sistemul curent. 

7) Ecologism / Productivism 

Ecologismul, în politică, favorizează protecția mediului prin limitarea pe cât posibil a impactului uman 

asupra biodiversității, chiar dacă acest lucru însemnă limitarea activităților umane, prin modificarea mai 

mult sau mai puțin radicală al stilului nostru de viață. 

Productivisumul prioritizează nevoile umane, mai ales susținând creșterea producției sau utilizarea de 

metode cu impact incert asupra mediului. 

8) Revoluționism / Reformism 

Reforma poate fi pur și simplu definită ca îmbunătățirea prin modificarea condițiilor existente. Aceasta 

include modificarea legislației, a practicilor, politicilor etc. fără a răsturna o structură de guvernare. 

Reformele nu implică, de obicei, schimbări drastice. Revoluția poate fi definită ca răsturnarea unui guvern 

prin forță, în favoarea unui nou sistem. Spre deosebire de o reformă, aceasta include și schimbări drastice. 

De asemenea, o revoluție întrerupe complet structura de putere dominantă. Nu funcționează într-un ritm 

moderat și nu este pașnică.  
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Procedura 

Cele două instrumente prezentate au fost incluse într-un singur chestionar compus, creat pe 

suportul Google Forms și apoi publicat online, cu acces pentru publicul larg, pe rețeaua de socializare 

Facebook. Astfel respondenții au completat chestionarul în mod voluntar și aleator. Unii dintre ei au ales 

să distribuie mai departe chestionarul în cercul lor de cunoștințe, lărgind astfel reprezentativitatea 

acestuia. 

Chestionarul este structurat pe trei secțiuni, prima fiind adaptarea indexului civic, a doua 

chestionarul ”Politiscales”, iar în a treia secțiune au fost adăugate date demografice și de clasificare a 

respondenților, unele dintre ele fiind utile pentru cercetarea prezentă (vârstă, gen, nivel de studii), altele 

care nu se utilizează în cercetarea prezentă dar pot fi de interes pentru viitoare extinderi ale acesteia 

(mediu de proveniență urban, rural, etnie). 

Utilizarea Google Forms face posibilă înregistrarea automată a răspunsurilor într-un document 

tabelar Google Sheets, care permite un calcul uniform al cotelor aferente, prin folosirea de formule care se 

aplică întregului eșantion. Această metodă asigură fiabilitatea rezultatelor și scade potențialul pentru 

eroare umană.   

Cotele astfel calculate pot fi, în pasul următor, transformate cu ușurință în interpretări individuale 

ale scorurilor care pot fi comunicate respondenților care doresc acest lucru și și-au exprimat dorința, 

completând și câmpul opțional de adresă de email. 

Participanții au fost asigurați de deplina păstrare a confidențialității informațiilor personale, 

identității și răspunsurilor date și au fost încurajați să răspundă cât mai onest pentru a da relevanța acestei 

cercetări. 

Cotele calculate și clasificate conform regulilor fiecărui instrument (Politiscales și Indexul civic) 

au fost analizate statistic împreună cu variabilele relevante de clasificare cu ajutorul programului SPSS. 
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Prelucrarea datelor 

Analiza primară 

Tabele de frecvență pentru toate variabilele studiate. 

 

Gen 

 

Gen 

 Frecvența Percent 

feminin 683 67.3 

masculin 332 32.7 

Total 1015 100.0 

 

Vârstă 

 

Vârstă 

 Frecvența Percent 

13-19 552 54.4 

20-25 289 28.5 

26-30 174 17.1 

Total 1015 100.0 
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Nivel studii 

 

Statistici 

Nivel studii   

N 1015 

Medie 2.16 

 

Nivel studii 

 Frecvența Percent 

gimnaziu 325 32.0 

liceu 357 35.2 

licenta 204 20.1 

master 104 10.2 

postuniversitar 25 2.5 

Total 1015 100.0 

 

Index civic 

 

Statistici 

Index civic   

N 1015 

Medie .86 

 

Index civic 

 Frecvența Percent 

dezangajat 482 47.5 

specialist civic 327 32.2 

specialist electoral 74 7.3 

activist dual 132 13.0 

Total 1015 100.0 
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Internaționalism 

 

Statistici 

Internaționalism   

N 1015 

Medie .2303 

 

Internaționalism 

 Frecvența Percent 

.00 258 25.4 

.13 222 21.9 

.25 243 23.9 

.38 125 12.3 

.50 105 10.3 

.63 32 3.2 

.75 21 2.1 

.88 6 .6 

1.00 3 .3 

Total 1015 100.0 

 

Naționalism 

 

Statistici 

Naționalism   

N 1015 

Medie .3331 

 

Naționalism 

 Frecvența Percent 

.00 139 13.7 

.13 147 14.5 

.25 232 22.9 

.38 174 17.1 

.50 184 18.1 

.63 55 5.4 

.75 54 5.3 

.88 19 1.9 

1.00 11 1.1 

Total 1015 100.0 
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Regulaționism  

 

Statistici 

Regulaționism   

N 1015 

Medie .2861 

 

Regulaționism 

 Frecvența Percent 

.00 118 11.6 

.13 165 16.3 

.25 340 33.5 

.38 199 19.6 

.50 131 12.9 

.63 33 3.3 

.75 28 2.8 

1.00 1 .1 

Total 1015 100.0 

 

Laissez-faire 

 

Statistici 

Laissez-faire   

N 1015 

Medie .3383 

 

Laissez-faire 

 Frecvența Percent 

.00 65 6.4 

.13 132 13.0 

.25 300 29.6 

.38 209 20.6 

.50 209 20.6 

.63 65 6.4 

.75 34 3.3 

.88 1 .1 

Total 1015 100.0 
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Revoluționism  

 

Statistici 

Revoluționism   

N 1015 

Medie .3762 

 

Revoluționism 

 Frecvența Percent 

.00 76 7.5 

.13 129 12.7 

.25 218 21.5 

.38 200 19.7 

.50 210 20.7 

.63 91 9.0 

.75 67 6.6 

.88 17 1.7 

1.00 7 .7 

Total 1015 100.0 

 

Reformism 

 

Statistici 

Reformism   

N 1015 

Medie .1834 

 

Reformism 

 Frecvența Percent 

.00 308 30.3 

.13 266 26.2 

.25 240 23.6 

.38 104 10.2 

.50 79 7.8 

.63 10 1.0 

.75 6 .6 

.88 2 .2 

Total 1015 100.0 
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Comunism  

 

Statistici 

Comunism   

N 1015 

Medie .3678 

 

Comunism 

 Frecvența Percent 

.00 76 7.5 

.13 120 11.8 

.25 275 27.1 

.38 178 17.5 

.50 195 19.2 

.63 85 8.4 

.75 57 5.6 

.88 12 1.2 

1.00 17 1.7 

Total 1015 100.0 

 

Capitalism 

 

Statistici 

Capitalism   

N 1015 

Medie .2461 

 

Capitalism 

 Frecvența Percent 

.00 229 22.6 

.13 215 21.2 

.25 235 23.2 

.38 157 15.5 

.50 115 11.3 

.63 25 2.5 

.75 34 3.3 

.88 3 .3 

1.00 2 .2 

Total 1015 100.0 
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Ecologism  

 

Statistici 

Ecologism   

N Valid 1015 

Medie .3580 

 

Ecologism 

 Frecvența Percent 

.00 115 11.3 

.13 66 6.5 

.25 292 28.8 

.38 171 16.8 

.50 221 21.8 

.63 73 7.2 

.75 63 6.2 

.88 8 .8 

1.00 6 .6 

Total 1015 100.0 

 

Productivism 

 

Statistici 

Productivism   

N 1015 

Medie .2479 

 

Productivism 

 Frecvența Percent 

.00 203 20.0 

.13 213 21.0 

.25 265 26.1 

.38 150 14.8 

.50 137 13.5 

.63 31 3.1 

.75 12 1.2 

.88 3 .3 

1.00 1 .1 

Total 1015 100.0 
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Justiție reabilitativă  

 

Statistici 

Justiție reabilitativă   

N 1015 

Medie .2016 

 

Justiție reabilitativă 

 Frecvența Percent 

.00 358 35.3 

.13 141 13.9 

.25 281 27.7 

.38 105 10.3 

.50 72 7.1 

.63 30 3.0 

.75 26 2.6 

.88 2 .2 

Total 1015 100.0 

 

Justiție punitivă 

 

Statistici 

Justiție punitivă   

N 1015 

Medie .4902 

 

Justiție punitivă 

 Frecvența Percent 

.00 60 5.9 

.13 74 7.3 

.25 153 15.1 

.38 130 12.8 

.50 206 20.3 

.63 130 12.8 

.75 157 15.5 

.88 61 6.0 

1.00 44 4.3 

Total 1015 100.0 
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Progresism  

 

Statistici 

Progresism   

N 1015 

Medie .2249 

 

Progresism 

 Frecvența Percent 

.00 307 30.2 

.13 156 15.4 

.25 261 25.7 

.38 121 11.9 

.50 115 11.3 

.63 24 2.4 

.75 26 2.6 

.88 3 .3 

1.00 2 .2 

Total 1015 100.0 

 

Conservatorism 

 

Statistici 

Conservatorism   

N 1015 

Medie .4322 

 

Conservatorism 

 Frecvența Percent 

.00 90 8.9 

.13 85 8.4 

.25 178 17.5 

.38 157 15.5 

.50 215 21.2 

.63 109 10.7 

.75 119 11.7 

.88 33 3.3 

1.00 29 2.9 

Total 1015 100.0 
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Constructivism  

 

Statistici 

Constructivism   

N 1015 

Medie .2649 

 

Constructivism 

 Frecvența Percent 

.00 249 24.5 

.13 159 15.7 

.25 238 23.4 

.38 128 12.6 

.50 156 15.4 

.63 34 3.3 

.75 36 3.5 

.88 11 1.1 

1.00 4 .4 

Total 1015 100.0 

 

Esențialism 

 

Statistici 

Esențialism   

N 1015 

Medie .2782 

 

Esențialism 

 Frecvența Percent 

.00 166 16.4 

.13 191 18.8 

.25 263 25.9 

.38 171 16.8 

.50 150 14.8 

.63 40 3.9 

.75 27 2.7 

.88 5 .5 

1.00 2 .2 

Total 1015 100.0 
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Verificarea ipotezelor statistice 

1) Pentru verificarea Ipotezei 1 care afirmă că există o legătură de corelație liniară între ideologie 

politică și comportament civic pe întregul eșantion studiat, s-a folosit testul statistic r (coeficientul de 

corelație liniară Pearson), deoarece se dorește măsurarea gradului de asociere dintre cele două variabile 

măsurate pe scală de interval/raport.  

 

Corelații între ideologii politice și factori de  

comportament civic și electoral 

 Comportament civic Comportament electoral 

Internaționalism r .072 .076 

 p .022 .015 

Naționalism r -.007 .042 

 p .824 .184 

Regulaționism r .067 .120 

 p .034 .000 

Laissez-faire r .067 .029 

 p .032 .353 

Revoluționism r .096 -.006 

 p .002 .853 

Reformism r -.028 .126 

 p .377 .000 

Comunism r .081 .005 

 p .009 .874 
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Capitalism r -.046 .076 

 p .146 .016 

Ecologism r .125 .031 

 p .000 .327 

Productivism r -.029 .049 

 p .363 .116 

Justiție reabilitativă r .074 .034 

 p .018 .283 

Justiție punitivă r .013 .015 

 p .672 .632 

Progresism r -.009 .075 

 p .783 .017 

Conservatorism r .064 -.056 

 p .041 .076 

Constructivism r .147 .047 

 p .000 .131 

Esențialism r -.037 .043 

 p .243 .171 

 

Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic atunci când valoare lui p este mai mica 

sau egală cu 0.05. Corelațiile semnificative din punct de vedere statistic sunt marcate în tabel.  

Semnul lui r ne ajută să determinăm dacă corelația între 2 variabile este în același sens sau în sens 

invers. În cazul nostru toate corelațiile semnificative sunt pozitive. Iar valoarea lui r ne ajută să 

interpretăm tăria legăturii care apare între variabile. 
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 Pentru a analiza diferența statistică în ideologia politică, de această dată în funcție de cele 4 

categorii date de rezultatele indexului civic, s-a utilizat testul statistic Analiza de varianță unifactorială 

(One Way ANOVA). 

Tabelul ANOVA conține rezultatul testului F pentru fiecare variabilă dependentă, împreună cu 

valoarea aferentă a lui p, pragul de semnificație. 
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ANOVA 

 F p. 

Internaționalism 4.920 .002 

Naționalism 2.471 .060 

Regulaționism 5.623 .001 

Laissez-faire 1.679 .170 

Revoluționism 2.867 .036 

Reformism 5.504 .001 

Comunism 2.408 .066 

Capitalism 2.604 .051 

Ecologism 4.997 .002 

Productivism 2.228 .083 

Justiție reabilitativă 3.523 .015 

Justiție punitivă .200 .896 

Progresism 2.089 .100 

Conservatorism 5.972 .000 

Constructivism 6.618 .000 

Esențialism 1.024 .381 

 

Tabelul Post Hoc Tests – Comparații multiple prezintă comparațiile mediilor celor trei grupuri de 

vârstă, luate două câte două, doar în situațiile evidențiate ca fiind semnificative statistic de către analiza 

Anova. Testele post-hoc folosite sunt Bonferoni, pentru cazurile în care omogenitatea dispersiei variabilei 

a fost confirmată prin testul Levene, și Tamhane pentru celelalte cazuri.  
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Teste post-hoc - Comparații multiple  

Variabila dependentă (I) Index civic (J) Index civic 

Diferența 

mediilor (I-J) 

Eroare 

standard p 

      

Internaționalism Tamhane dezangajat specialist civic -.04445* .01472 .016 

   specialist electoral -.03449 .02239 .556 

   activist dual -.06049* .02112 .028 

  specialist civic specialist electoral .00996 .02395 .999 

   activist dual -.01604 .02276 .981 

  specialist electoral activist dual -.02600 .02833 .931 

Regulaționism Bonferroni dezangajat specialist civic -.01707 .01270 1.000 

   specialist electoral -.01217 .02214 1.000 

   activist dual -.07142* .01742 .000 

  specialist civic specialist electoral .00489 .02282 1.000 

   activist dual -.05436* .01828 .018 

  specialist electoral activist dual -.05925 .02575 .129 

Revoluționism Bonferroni dezangajat specialist civic -.03292 .01547 .201 

   specialist electoral .02599 .02696 1.000 

   activist dual -.03723 .02121 .477 

  specialist civic specialist electoral .05891 .02779 .206 

   activist dual -.00431 .02226 1.000 

  specialist electoral activist dual -.06323 .03135 .264 

Reformism Bonferroni dezangajat specialist civic .01326 .01204 1.000 
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   specialist electoral -.05489 .02098 .054 

   activist dual -.03992 .01651 .095 

  specialist civic specialist electoral -.06815* .02163 .010 

   activist dual -.05318* .01733 .013 

  specialist electoral activist dual .01497 .02440 1.000 

Capitalism Bonferroni dezangajat specialist civic .03568 .01449 .084 

   specialist electoral .00625 .02525 1.000 

   activist dual -.01039 .01986 1.000 

  specialist civic specialist electoral -.02943 .02603 1.000 

   activist dual -.04607 .02085 .164 

  specialist electoral activist dual -.01664 .02937 1.000 

Ecologism Tamhane dezangajat specialist civic -.04596* .01472 .011 

   specialist electoral .01787 .02497 .979 

   activist dual -.05382 .02206 .090 

  specialist civic specialist electoral .06383 .02528 .076 

   activist dual -.00786 .02241 1.000 

  specialist electoral activist dual -.07169 .03016 .106 

Justiție 

reabilitativă 

Tamhane dezangajat specialist civic -.02691 .01420 .304 

   specialist electoral .00378 .02113 1.000 

   activist dual -.05699 .02156 .052 

  specialist civic specialist electoral .03069 .02238 .679 

   activist dual -.03008 .02278 .713 



Orientare ideologică și comportament civic în rândul tinerilor     Pagina 31 

Raport de cercetare - Prelucrare statistică 

  specialist electoral activist dual -.06078 .02764 .162 

Conservatorism Bonferroni dezangajat specialist civic -.00320 .01789 1.000 

   specialist electoral .12480* .03117 .000 

   activist dual -.00867 .02453 1.000 

  specialist civic specialist electoral .12800* .03214 .000 

   activist dual -.00548 .02575 1.000 

  specialist electoral activist dual -.13348* .03626 .001 

Constructivism Tamhane dezangajat specialist civic -.04997* .01571 .009 

   specialist electoral .00218 .02855 1.000 

   activist dual -.08049* .02319 .004 

  specialist civic specialist electoral .05215 .02975 .403 

   activist dual -.03051 .02465 .770 

  specialist electoral activist dual -.08266 .03429 .098 

 

Rezultatele semnificative din punct de vedere statistic sunt marcate în tabel. 

 

 2) Pentru verificarea Ipotezei nr. 2, care spune că există o diferență statistică în ideologia politică 

după criteriul gen, s-a utilizat testul t pentru eșantioane independente pentru că vrem să comparăm 

mediile aceleiași variabile (ideologie politică) măsurate pe două grupuri de subiecți diferiți (subiecți de 

gen feminin și masculin). 

 

Testul t pentru eșantioane independente 

Ideologie politică Gen t (1015) p 
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Feminin Masculin 

m1 σ1 m2 σ2 

Internaționalism .2258 .19439 .2397 .21800 -.987 .324 

Naționalism .3275 .21275 .3447 .26054 -1.050 .294 

Regulaționism .2861 .18002 .2859 .17561 .017 .987 

Laissez-faire .3425 .17660 .3298 .18733 1.057 .291 

Revoluționism .3914 .21384 .3448 .21889 3.237 .001 

Reformism .1687 .16103 .2136 .18128 -3.832 .000 

Comunism .3813 .21551 .3400 .22242 2.836 .005 

Capitalism .2336 .19230 .2717 .22065 -2.691 .007 

Ecologism .3735 .21221 .3260 .21026 3.357 .001 

Productivism .2280 .17970 .2888 .19992 -4.694 .000 

Justiție reabilitativă .2120 .19858 .1803 .19674 2.388 .017 

Justiție punitivă .4855 .24730 .5001 .28310 -.804 .422 

Progresism .2167 .19886 .2417 .21429 -1.831 .067 

Conservatorism .4533 .24576 .3888 .25798 3.858 .000 

Constructivism .2763 .21990 .2415 .22540 2.344 .019 

Esențialism .2665 .18503 .3023 .22381 -2.528 .012 
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Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic atunci când valoare lui p este mai mica 

sau egală cu 0.05. Semnul lui t ne ajută să determinăm sensul diferenței dintre cele doua medii ale 

variabilelor comparate. Rezultatele semnificative din punct de vedere statistic sunt marcate în tabel. 

 

3) Pentru verificarea ipotezei 3, care spune că există o diferență statistică în indexul civic pe criteriul 

gen, s-a utilizat testul t pentru eșantioane independente, pentru că vrem să comparăm mediile aceleiași 

variabile (index civic) măsurate pe două grupuri de subiecți diferiți (subiecți de gen feminin și masculin). 

 

Testul t pentru eșantioane independente 

Index civic Gen t p 

Feminin Masculin 

m1 σ1 m2 σ2 

Comportament civic 1.61 1.409 1.20 1.373 4.307 .000 

Comportament electoral .87 .993 .97 .996 -1.505 .133 

Rezultatul testului t permite acceptarea ipotezei cercetării, conform căreia există diferențe cu 

privire la indexul civic, pe criteriul gen, în cazul factorului comportament civic, care este mai pronunțat în 

rândul respondenților de gen feminin, în timp ce în cazul factorului comportament electoral nu există 

diferențe semnificative din punct de vedere statistic. 

 

4) Pentru verificarea ipotezei nr. 4, care spune că există o diferență statistică în ideologia politică 

după criteriul vârstă, s-a folosit de testul statistic Analiza de varianță unifactorială (One Way ANOVA), 

deoarece se caută testarea diferenței dintre mediile aceleiași variabile (ideologia politică) măsurate pe 

grupuri formate din subiecți diferiți (categorii de vârstă). 

În primul rând se testează omogenitatea dispersiilor variabilelor pe baza unui test statistic 

specializat, testul Levene. Rezultatul acestuia arată ca distribuțiile sunt neomogene sub aspectul 
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dispersiei în cazul categoriilor naționalism, laissez-faire și progresism, pentru care se vor alege teste de 

analiza post-hoc diferite.  

Tabelul ANOVA conține rezultatul testului F pentru fiecare variabilă dependentă, împreună cu 

valoarea aferentă a lui p, pragul de semnificație. 

 

ANOVA 

 F p 

Internaționalism 1.046 .352 

Naționalism .693 .500 

Regulaționism 4.201 .015 

Laissez-faire 12.101 .000 

Revoluționism 7.432 .001 

Reformism .092 .912 

Comunism 3.211 .041 

Capitalism .487 .614 

Ecologism 14.420 .000 

Productivism 4.064 .017 

Justiție reabilitativă .232 .793 

Justiție punitivă 3.183 .042 

Progresism 5.859 .003 

Conservatorism 1.584 .206 

Constructivism 1.022 .360 

Esențialism 3.512 .030 
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Tabelul Teste Post Hoc - Comparații multiple prezintă comparațiile mediilor celor trei grupuri de 

vârstă, luate două câte două, doar în situațiile evidențiate ca fiind semnificative statistic de către analiza 

Anova. Testele post-hoc folosite sunt Bonferoni, pentru cazurile în care omogenitatea dispersiei variabilei 

a fost confirmată prin testul Levene, și Tamhane pentru celelalte cazuri. 

 

Teste Post Hoc - Comparații multiple 

Variabila Dependentă  

(I) 

Vârstă 

(J) 

Vârstă 

Mean 

Difference 

(I-J) p 

     

Regulaționism Bonferroni 13-19 20-25 -.01500 .737 

   26-30 -.04451* .012 

  20-25 26-30 -.02951 .253 

Laissez-faire Tamhane 13-19 20-25 -.05451* .000 

   26-30 -.05646* .000 

  20-25 26-30 -.00195 .999 

Revoluționism Bonferroni 13-19 20-25 -.03844* .042 

   26-30 -.06639* .001 

  20-25 26-30 -.02795 .528 

Comunism Bonferroni 13-19 20-25 -.02667 .277 

   26-30 -.04355 .065 

  20-25 26-30 -.01688 1.000 

Ecologism Bonferroni 13-19 20-25 -.06874* .000 

   26-30 -.07456* .000 
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  20-25 26-30 -.00581 1.000 

Productivism Bonferroni 13-19 20-25 .03434* .036 

   26-30 .03284 .135 

  20-25 26-30 -.00150 1.000 

Justiție punitivă Bonferroni 13-19 20-25 -.02632 .486 

   26-30 -.05432* .048 

  20-25 26-30 -.02800 .780 

Progresism Tamhane 13-19 20-25 -.04901* .006 

   26-30 -.00275 .998 

  20-25 26-30 .04626 .074 

Esențialism Bonferroni 13-19 20-25 -.03122 .092 

   26-30 -.03603 .112 

  20-25 26-30 -.00480 1.000 

 

Rezultatele semnificative din punct de vedere statistic sunt marcate în tabel. 

5) Pentru verificarea ipotezei nr. 5, care spune că există o diferență statistică în indexul civic după 

criteriul vârstă, s-a folosit de testul statistic Analiza de varianță unifactorială (One Way ANOVA). 

În primul rând se testează omogenitatea dispersiilor variabilelor pe baza unui testului statistic 

Levene. Rezultatul acestuia arată ca distribuțiile sunt neomogene sub aspectul dispersiei în cazul 

comportamentului electoral, pentru care se va alege testul de analiza post-hoc Tamhane. 

Tabelul ANOVA conține rezultatul testului F pentru fiecare variabilă dependentă, împreună cu 

valoarea aferentă a lui p, pragul de semnificație.  

 

ANOVA 
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 F p 

Comportament civic 1.295 .274 

Comportament electoral 7.096 .001 

 

Teste post-hoc - Comparații multiple 

Dependent Variable (I) Vârstă (J) Vârstă 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

      

Comportament electoral Tamhane 13-19 20-25 -.213* .069 .006 

   26-30 -.264* .094 .016 

  20-25 26-30 -.051 .101 .943 

 

Rezultatele semnificative din punct de vedere statistic sunt marcate în tabel. 

6) Pentru verificarea ipotezei nr. 6, care spune că există o diferență statistică în ideologia politică 

după criteriul studii, s-a folosit de testul statistic Analiza de varianță unifactorială (One Way ANOVA). 

 Tabelul ANOVA conține rezultatul testului F pentru fiecare variabilă dependentă, împreună cu 

valoarea aferentă a lui p, pragul de semnificație. 

ANOVA 

 F Sig. 

Internaționalism 1.116 .347 

Naționalism .908 .459 

Regulaționism 2.809 .025 

Laissez-faire 7.140 .000 
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Revoluționism 3.835 .004 

Reformism 1.592 .174 

Comunism 1.966 .098 

Capitalism 1.379 .239 

Ecologism 8.981 .000 

Productivism 2.246 .062 

Justiție reabilitativă 1.717 .144 

Justiție punitivă 3.177 .013 

Progresism 2.449 .045 

Conservatorism 2.386 .050 

Constructivism 1.006 .403 

Esențialism 3.729 .005 

 

Tabelul Teste post-hoc - Comparații multiple prezintă comparațiile mediilor celor cinci categorii, 

luate două câte două, doar în situațiile evidențiate ca fiind semnificative statistic de către analiza Anova. 

Teste post-hoc - Comparații multiple 

Variabila dependentă  (I) Nivel studii (J) Nivel studii 

Diferența 

Medie (I-J) 

Eroare 

Standard p 

      

Regulaționism Tamhane gimnaziu liceu -.01691 .01400 .924 

   licenta -.02554 .01449 .559 

   master -.06537* .01976 .011 

   postuniversitar -.00422 .03784 1.000 
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  liceu licenta -.00863 .01503 1.000 

   master -.04846 .02016 .160 

   postuniversitar .01270 .03805 1.000 

  licenta master -.03983 .02051 .423 

   postuniversitar .02133 .03824 1.000 

  master postuniversitar .06116 .04053 .779 

Laissez-faire Bonferroni gimnaziu liceu -.03864* .01365 .047 

   licenta -.07342* .01590 .000 

   master -.07958* .02006 .001 

   postuniversitar -.04200 .03695 1.000 

  liceu licenta -.03478 .01563 .263 

   master -.04094 .01984 .393 

   postuniversitar -.00336 .03683 1.000 

  licenta master -.00617 .02145 1.000 

   postuniversitar .03142 .03773 1.000 

  master postuniversitar .03758 .03966 1.000 

Revoluționism Bonferroni gimnaziu liceu -.00326 .01651 1.000 

   licenta -.05639* .01923 .034 

   master -.06495 .02426 .075 

   postuniversitar -.02560 .04469 1.000 

  liceu licenta -.05313 .01890 .050 

   master -.06168 .02399 .103 

   postuniversitar -.02234 .04454 1.000 
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  licenta master -.00855 .02594 1.000 

   postuniversitar .03079 .04562 1.000 

  master postuniversitar .03935 .04796 1.000 

Ecologism Bonferroni gimnaziu liceu -.02341 .01605 1.000 

   licenta -.04254 .01870 .231 

   master -.13782* .02359 .000 

   postuniversitar -.06575 .04345 1.000 

  liceu licenta -.01914 .01838 1.000 

   master -.11442* .02333 .000 

   postuniversitar -.04235 .04332 1.000 

  licenta master -.09528* .02523 .002 

   postuniversitar -.02321 .04437 1.000 

  master postuniversitar .07207 .04664 1.000 

Justiție punitivă Bonferroni gimnaziu liceu .02588 .01981 1.000 

   licenta -.04378 .02308 .581 

   master -.04111 .02911 1.000 

   postuniversitar .04505 .05363 1.000 

  liceu licenta -.06966* .02268 .022 

   master -.06699 .02879 .202 

   postuniversitar .01917 .05346 1.000 

  licenta master .00267 .03113 1.000 

   postuniversitar .08883 .05475 1.000 

  master postuniversitar .08616 .05756 1.000 
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Progresism Tamhane gimnaziu liceu -.03836 .01485 .096 

   licenta -.04628 .01896 .142 

   master -.00551 .02215 1.000 

   postuniversitar -.00498 .04311 1.000 

  liceu licenta -.00792 .01954 1.000 

   master .03285 .02265 .800 

   postuniversitar .03338 .04337 .997 

  licenta master .04077 .02554 .694 

   postuniversitar .04130 .04495 .989 

  master postuniversitar .00052 .04638 1.000 

Conservatorism Bonferroni gimnaziu liceu .03841 .01923 .461 

   licenta .06431* .02241 .042 

   master .01334 .02826 1.000 

   postuniversitar .05412 .05206 1.000 

  liceu licenta .02590 .02202 1.000 

   master -.02507 .02795 1.000 

   postuniversitar .01571 .05189 1.000 

  licenta master -.05097 .03022 .920 

   postuniversitar -.01019 .05315 1.000 

  master postuniversitar .04078 .05587 1.000 

Esențialism Tamhane gimnaziu liceu -.04595* .01483 .020 

   licenta -.04603 .01825 .114 

   master -.01520 .02143 .999 
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   postuniversitar .04600 .04215 .965 

  liceu licenta -.00008 .01833 1.000 

   master .03075 .02149 .813 

   postuniversitar .09195 .04218 .322 

  licenta master .03084 .02398 .892 

   postuniversitar .09203 .04350 .353 

  master postuniversitar .06120 .04493 .866 

 

Rezultatele semnificative din punct de vedere statistic sunt marcate în tabel. 

7) Pentru verificarea ipotezei nr. 7, care spune că există o diferență statistică în indexul civic după 

criteriul nivel de studii, s-a folosit de testul statistic Analiza de varianță unifactorială (One Way ANOVA). 

Tabelul ANOVA conține rezultatul testului F pentru fiecare variabilă dependentă, împreună cu valoarea 

aferentă a lui p, pragul de semnificație. 

 

ANOVA 

 F Sig. 

Comportament civic 2.377 .050 

Comportament electoral 9.345 .000 

 

Tabelul Teste post-hoc - Comparații multiple prezintă comparațiile mediilor celor cinci categorii, luate 

două câte două. 

Teste post-hoc - Comparații multiple 



Orientare ideologică și comportament civic în rândul tinerilor     Pagina 43 

Raport de cercetare - Prelucrare statistică 

Variabila dependentă  (I) Nivel studii (J) Nivel studii 

Diferența 

Medie (I-J) 

Eroare 

Standard p 

      

Comportament civic Bonferroni gimnaziu liceu .028 .108 1.000 

   licenta .282 .126 .248 

   master .013 .158 1.000 

   postuniversitar -.468 .292 1.000 

  liceu licenta .254 .123 .396 

   master -.015 .157 1.000 

   postuniversitar -.496 .291 .886 

  licenta master -.269 .169 1.000 

   postuniversitar -.750 .298 .120 

  master postuniversitar -.481 .313 1.000 

Comportament electoral Bonferroni gimnaziu liceu -.278* .075 .002 

   licenta -.254* .087 .037 

   master -.640* .110 .000 

   postuniversitar -.323 .203 1.000 

  liceu licenta .024 .086 1.000 

   master -.362* .109 .009 

   postuniversitar -.045 .203 1.000 

  licenta master -.386* .118 .011 

   postuniversitar -.069 .207 1.000 

  master postuniversitar .317 .218 1.000 
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Rezultatele semnificative din punct de vedere statistic sunt marcate în tabel. 
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Interpretarea rezultatelor 

 

1) Analiza preliminară a eșantionului din punctul de vedere al indexului civic ne arată procentele 

respondenților în cele 4 categorii: dezangajat, specialist civic, specialist electoral, activist dual. 

 

Cu toate că relația dintre ideologie politică și comportament civic este semnificativă din punct de vedere 

statistic pentru următoarele sub-scale: 

- între comportament civic și internaționalism, regulaționism, laissez-faire, comunism, ecologism, 

justiție reabilitativă, conservatorism, constructivism, 

și 

- între comportament electoral și internaționalism, regulaționism, reformism, capitalism, progresism, 

Gradul de corelație dintre cele 2 variabile este slab. 

  Prin calcularea lui r2 putem să deducem la ce procent din eșantion apare relația între variabile 

conform următorului tabel: 
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Corelații 

 Comportament civic Comportament electoral 

Internaționalism % 5.2% 5.8% 

Regulaționism % 4.5% 14,4% 

Laissez-faire % 4,5%  

Revoluționism % 9,2%  

Reformism %  15,8% 

Comunism % 6,6%  

Capitalism %  5,8% 

Ecologism % 15,6%  

Justiție reabilitativă % 5,5%  

Progresism %  5,6% 

Conservatorism % 4,1%  

Constructivism % 21,6%  

 

În schimb, din analiza unifactorială ANOVA rezultă că avem diferențe semnificative în cazul următorilor 

factori: 

- Internaționalism - medie mai mică la categoria dezangajat față de specialist civic și activist dual; 

- Regulaționism - medie mai mare la categoria activist dual față de dezangajat și specialist civic; 

- Reformism - media mai mică la categoria dezangajat față de specialist electoral și tot medie mai 

mică a specialistului civic față de specialist electoral și activist dual; 

- Ecologism - medie mai mică la categoria dezangajat față de specialist civic; 

- Justiție reabilitativă -  medie mai mică la categoria dezangajat față de activist dual; 
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- Conservatorism - media mai mare la categoria dezangajat față de specialist electoral, medie mai 

mare la specialistul civic față de specialistul electoral și o medie mai mică la specialistul electoral 

față de activistul dual; 

- Constructivism - medie mai mică la categoria dezangajat față de specialist civic și activist dual. 

Pentru toate celelalte perechi de variabile diferențele statistice nu sunt semnificative. 

Mai jos se poate vedea reprezentarea grafică a acestor factori în funcție de indexul civic. 

 

 

2) Rezultatul testului t permite acceptarea ipotezei cercetării, conform căreia există diferențe cu 

privire la ideologia politică, pe criteriul gen, în cazul factorilor revoluționism, comunism, ecologism, justiție 

reabilitativă, conservatorism, constructivism având o medie mai mare în rândul respondenților de gen 

feminin. 
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În cazul factorilor reformism, capitalism, productivism și esențialism media este semnificativ mai 

mare în rândul respondenților de gen masculin. 

Iar pentru factorii internaționalism, naționalism, regulaționism, laissez-faire, justiție punitivă, 

progresism se confirmă ipoteza de nul, însemnând că nu sunt diferențe semnificative între cele două 

grupuri. 
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Reprezentarea grafică a acestor corelații este prezentată în continuare:
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3) Comportamentul civic este semnificativ mai pronunțat în rândul respondenților de gen feminin 

din cadrul eșantionului. 

4)  

 
 

Din rezultatele prezentate rezultă că avem diferențe semnificative în cazul următorilor factori: 

- Regulaționism - medie mai mică la grupa de vârstă 13-19 față de 26-30; 

- Laissez-faire - medie mai mică la grupa de vârstă 13-19 față de 20-25 și 26-30; 

- Revoluționism - medie mai mică la grupa de vârstă 13-19 față de 20-25 și 26-30; 

- Ecologism - medie mai mică la grupa de vârstă 13-19 față de 20-25 și 26-30; 

- Productivism - medie mai mare la grupa de vârstă 13-19 față de 20-25; 

- Justiție punitivă -  medie mai mică la grupa de vârstă 13-19 față de 26-30; 

- Progresism - medie mai mică la grupa de vârstă 13-19 față de 20-25. 

În cazul celorlalte perechi de variabile analizate nu s-au înregistrat legături semnificative. 

Se poate observa că diferențele se găsesc doar între grupa de vârstă a adolescenților, 13-19, și una 

dintre celelalte două. Putem atribui acest lucru unei înțelegeri mai slabe asupra conceptelor de ideologie 

politică chestionate la care tinerii din această categorie au avut tendința să dea răspunsuri mai aproape 
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de neutru. Excepție face Conservatorismul unde tinerii din grupa de vârstă 13-19 au o medie semnificativ 

mai mare decât ceilalți. 

 

5) În urma analizei comportamentului civic în funcție de vârstă la grupul studiat se regăsesc 

rezultate semnificative din punct de vedere statistic într-un singur caz. Media comportamentului 

electoral este mai mică pentru grupa de vârstă 13-19 față de 20-25 și 26-30. Însă acestea nu sunt 

rezultate semnificative din punct de vedere practic pentru cu nu fac decât să confirme o lipsă de 

preocupare asupra proceselor electorale în mod firesc mai mică a celor ce încă nu au drept de vot. 
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6)  

 
 

Prelucrarea statistică scoate în evidență următoarele rezultate semnificative: 

Regulaționism - medie mai mică în cazul absolvenților de gimnaziu față de absolvenții de master; 

Laissez-faire - medie mai mică în cazul absolvenților de gimnaziu față de absolvenții de liceu, licență și 

master; 

Revoluționism - medie mai mare în cazul absolvenților de licență față de absolvenții de gimnaziu și liceu; 

Ecologism - medie mai mare în cazul absolvenților de master față de absolvenții de liceu și licență; 

Justiție punitivă - medie mai mică în cazul absolvenților de liceu față de absolvenții de licență; 

Conservatorism - medie mai mare în cazul absolvenților de gimnaziu față de absolvenții de licență; 

Esențialism - medie mai mică în cazul absolvenților de gimnaziu față de absolvenții de liceu. 

În cazul celorlalte perechi de variabile analizate nu s-au înregistrat legături semnificative. 
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7) În urma analizei comportamentului civic în funcție de nivelul de studii la grupul studiat se 

regăsesc rezultate semnificative din punct de vedere statistic în cazul comportamentului electoral. 

- absolvenții de gimnaziu prezintă o medie mai mică decât absolvenții de liceu, licență și master; 

- o medie mai mare în cazul absolvenților de master față de absolvenții de liceu și de licență.  
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Concluzii 

 

Chestionarul a fost completat de peste 1000 de tineri, ceea ce poate însemna că exista interes 

pentru astfel de subiect și este un exercițiu bun și necesar, dar, în același timp, respondenții neavând o 

cultura civica suficient de dezvoltată rezultatele nu pot fi suficient de concludente. 

În principala relație studiată în prezenta cercetare, anume aceea dintre ideologie politică și 

comportament civic, cel mai clar se conturează profilul respondentului dezangajat, acele persoane 

neimplicate deloc, sau doar incidental, în activități civice sau electorale. Astfel profilul dezangajatului 

arată o înclinație redusă pentru deschiderea către alte țări și cetățenii lor, către schimbare prin reformă, 

protecția mediului, un sistem de justiție care să permită reabilitarea infractorilor și prevenirea 

recidivismului, cât și o lipsă de credință în capacitatea omului de a evolua și a-și schimba viața. Totuși nu 

s-au înregistrat diferențe semnificative în cazul valorilor complementare ale acestor ideologii, cu excepția 

conservatorismului, care apare semnificativ mai pronunțat în cazul respondenților dezangajați. 

În schimb, activistul dual, respondentul implicat regulat atât activități civice, cât și electorale este 

cu precădere favorabil valorilor legate de internaționalism, reformism, justiție reabilitativă și 

constructivism. 

Cu toate acestea trebuie menționat că, în această cercetare, pe eșantionul studiat, nu s-a putut 

pune în evidență o corelație semnificativă din punct de vedere statistic între cele două variabile măsurare, 

ideologie politică și comportament civic. 

Deși, în unele situații, rezultatele care arată diferențe între tinerii din grupele mici de vârstă, 

respectiv cu niveluri inferioare de studii și ceilalți sunt de așteptat, analiza statistică pune în evidență o 

înclinație a acestora către valori mai ”tradiționale” și mai pasive, ca esențialism, conservatorism, justiție 

punitivă. Acestea se traduc prin credința că însușirile oamenii sunt ceea ce sunt începând de la naștere și 

acest lucru nu se schimbă, că justiția ar trebui să funcționeze mai degrabă prin inducerea temei de 

pedeapsă pentru a descuraja infracțiunile și prin o preferință pentru a nu îmbrățișa valori sociale 

moderne, ci poate chiar a reinsera din valorile mai vechi, considerate chiar izvoare de înțelepciune. 

Din punctul de vedere al comportamentului civic, respondenții cei mai tineri și cu nivel de studii 

gimnaziale, înregistrează valori semnificativ mai mici decât celelalte categorii în raport cu 

comportamentul electoral. Ținând cont de faptul că aceștia nu au încă drept de vot, considerăm acesta un 
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rezultat normal. În același timp se obțin diferențe semnificative în comportamentul electoral al 

absolvenților de master față de absolvenții de liceu sau studii de licență, ceea ce se traduce printr-o mai 

pronunțată participare a acestora la vot și la activități de susținere a candidaților și partidelor politice în 

campanie electorală. 

În cazul împărțirii pe genuri rezultatele par să indice o înclinație a respondenților de gen feminin 

către valori mai active ca revoluționism, ecologism, justiție reabilitativă, constructivism și o incidență mai 

mare a comportamentului civic, ceea ce înseamnă că acestea consideră oamenii ca fiind ființe capabile de 

evoluție, având însușiri care se pot modifica de-a lungul vieții, astfel are mai mult sens un tip de justiție 

reabilitativă din punctul lor de vedere. În plus respondenții de gen feminin sunt cei care se implică 

semnificativ mai mult în activități de voluntariat, comunitare, în mod regulat. Deși sunt de asemenea 

prezente și valori considerate mai tradiționale ca și conservatorismul și comunismul. Preocuparea lor 

pentru protecția mediului în defavoarea producției merge mână în mână cu preocuparea pentru măsuri 

sociale bune pentru întreaga societate, cu un interes scăzut pentru dezvoltarea mediului capitalist. 

Respondenții de gen masculin preferă schimbările treptate și calculate prin reformă, pun preț pe 

capitalism și productivism, mai mult decât pe grija pentru mediu și pentru societate ca întreg, în timp ce 

consideră oamenii ca având însușiri înnăscute fără a putea fi prea mult modificate de-a lungul vieții. 

Concluzionăm că educația civică și politică este imperios necesară pentru a pregăti generații de 

cetățeni cu o bună înțelegere asupra democrației și vieții comunitare, iar în același timp subliniem 

importanța dezvoltării autocunoașterii tinerilor la nivelul orientării ideologie și motivației pentru aceasta. 
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