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Abstract: Gender traditionalism is one of the cultural traits of contemporary Romania
which is one of the most patriarchal European societies. How is this cultural framework
produced and reproduced in time is a major question for any attempt at promoting
gender equality. My research investigates the covariates of attitudes regarding gender
equality of 2.485 teenage students enrolled in high schools in Oradea surveyed in
2007. The results show that gender traditionalism correlates strongly with gender
itself, religious membership, socioeconomic status and educational achievement. The
most interesting results is that multivariate analyzes, including path modeling, show
that socialization into gender traditionalism of offspring from lower social strata is a
complex phenomenon where mothers educational status and intervening variables 
religious membership or academic achievement  play important roles.
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Introducere
România este, în mod evident, una dintre
þãrile din Uniunea Europeanã în care patriarhatul este încã o formã predominantã
de organizare în viaþa comunitãþii. Pasti ºi
Miroiu vorbesc despre inegalitatea de gen,
uzând de o evidentã licenþã, ca fiind ultima
inegalitate în România (Pasti ºi Miroiu, 2003).
Într-o descriere mai nuanþatã, Dascãl reflectã
supraponderarea patriarhului tradiþional cu
patriarhul modern ºi cu egalitarismul în sfera
publicã (2005, 108). Comparaþiile internaþionale ale anchetelor de valori plaseazã în mod

constant România printre naþiunile cele mai
puþin dispuse sã ofere oportunitãþi egale femeilor ºi bãrbaþilor (Voicu, 2007).
Stereotipurile de gen, cum sunt denumite
aceste atitudini în jargon psiho-sociologic,
îºi au originea, într-o proporþie importantã,
în diferenþele reale dintre genuri (Iluþ, 2006).
Rãmâne îngrijorãtoare, totuºi, componenta
de arbitrar cultural din diversele distincþii
operate la nivelul simþului comun între bãrbaþi
ºi femei. Comportamentele ºi practicile patriarhale sunt susþinute, în mod evident, de
atitudini corespunzãtoare însuºite în variatele
forme ºi etape ale socializãrii. Chiar ºcoala
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joacã, potrivit lui Arenas, Rus ºi Rus (2005,
4) un rol crucial în transmiterea stereotipurilor de gen, inclusiv prin mecanisme de
agendã ascunsã depistabile, de pildã, în conþinutul manualelor (Grünberg, 1996). În studiul dedicat educaþiei civice din 1999 al
IEA1, adolescenþii din România au înregistrat
unul dintre cele mai scãzute scoruri de acceptare a egalitãþii de gen din cele 29 de þãri
participante, fiind urmaþi doar de cei din
Bulgaria ºi Lituania (Torney-Purta, Lehmann,
Oswald ºi Schulz, 2001). Coroborate cu diverse resorturi instituþionale, inclusiv cu o
mass-media care produce ºi reproduce intens
ºabloanele misogine ºi patriarhale, aceste
rezultate ale învãþãrii sociale creeazã o societate în care femeile sunt discriminate pe
multiple planuri.

Obiectiv ºi model teoretic
Cum ajung bãrbaþii ºi femeile sã-ºi însuºeascã
prescripþiile ºi aºteptãrile de rol corespunzãtoare celor douã genuri? Studiul nostru
îºi propune sã contribuie la înþelegerea construcþiei reprezentãrilor în relaþiile dintre
adolescenþi.
Aprecierea echitãþii distribuþiei autoritãþii
între bãrbaþi ºi femei reflectã o anumitã culturã
a relaþiilor de gen. Cultura patriarhalã sau
tradiþionalã alocã bãrbatului o poziþie dominantã, tradusã în aprecierea diferenþiatã, în
dezavantajul femeilor, a competenþelor ºi a
importanþei sociale a celor douã categorii de
gen, concepþie încã foarte rãspânditã chiar
ºi în societãþile cele mai moderne (Brownson
ºi Gilbert, 2002; Paterna ºi Martínez, 2006).
Aceastã percepþie diferenþiatã se atenueazã
în cadrul concepþiilor moderne care au, printre
principiile fundamentale, egalitatea de gen.
Astfel, a cãuta corelatele intoleranþei faþã de
egalitatea de gen înseamnã, în bunã mãsurã,
identificarea factorilor asociaþi tradiþionalismului.
Genul însuºi trebuie sã fie unul dintre
predictorii importanþi ai atitudinilor referitoare
la relaþiile dintre genuri. Concepþia asupra
sexului este parte a percepþiei rolului de gen
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pe care îl internalizeazã bãieþii ca urmare a
diferitelor influenþe socializatoare, indiferent
de poziþia în stratificarea socialã. Aceastã
ipotezã este susþinutã de rezultate anterioare
obþinute la nivel internaþional (Pettersson,
2003). Diferenþe semnificative între bãieþi ºi
fete au fost înregistrate, de altfel, la toate
cele 28 de naþiuni participante la studiul
IEA despre educaþia civicã (Kerr, Lines,
Blenkinshop ºi Schlagen, 2002).
Tradiþionalismul moral este, precum bine
se cunoaºte, corelativ apartenenþei religioase,
iar anumite denominaþiuni  cele neoprotestante în cazul României  promoveazã o
atitudine conservatoare privind relaþiile de
gen. Studiile nord-americane au arãtat în
mod sistematic o legãturã între apartenenþa
la grupuri religioase fundamentaliste ºi atitudinile conservatoare faþã de relaþiile de
gen (Thornton, Alwin ºi Camburn, 1983;
Brinkerhoff ºi MacKie, 1984; Hoffmann ºi
Miller, 1997). Nancy Nason-Clark (2004),
aratã cã religia fundamentalistã idealizeazã
femeia ca mamã ºi soþie martirã, destinatã
sã conducã gospodãria, dar care stã departe
de viaþa publicã. Derivându-ºi ideologia de
gen din nostalgia faþã de familia ºi comunitatea ruralã americanã a secolului al XIX-lea,
secte protestante precum cea a baptiºtilor
sau penticostalilor, atingând o extremã în
cazul Martorilor lui Yehova, promoveazã o
moralitate sexualã strictã, o organizare familialã patriarhalã ºi o atitudine general negativã
faþã de întreruperea sarcinii. Din acest motiv
considerãm apartenenþa la cultele neoprotestante un determinant important al atitudinilor
de gen.
Tradiþionalismul prioritãþii masculine ar
trebui sã fie asociat cu apartenenþa la categorii socioeconomice deprivate. Dincolo de
factorii culturali, sintetizaþi în apelul la opoziþia modernitate vs tradiþionalism, poziþia în
stratificarea socialã genereazã atitudini faþã
de raporturile dintre genuri prin mecanisme
interacþionale. În familiile din categoriile
sociale inferioare predominã o distribuþie
ierarhicã, autoritarã a statusurilor, iar procesele, interacþiunile de zi cu zi nu fac altceva
decât sã transmitã sau sã întãreascã proeminenþa
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rolului masculin (Bernstein, 1975). Comparaþiile internaþionale recente aratã cã adolescenþii din þãrile mai sãrace au atitudini de
gen mai tradiþionale decât cei din þãrile dezvoltate (Gibbons ºi Stiles, 2004). Folosind
datele IEA, Pettersson aratã cã acceptarea
egalitãþii de gen este sporitã de indicele statusului socioeconomic al familiei de provenienþã (Pettersson, 2003).
În ceea ce priveºte transmiterea intra- ºi
inter-generaþionalã a ideologiei de gen, rezultatele sunt mai nuanþate. Studiul longitudinal
al lui Thornton, Alwin ºi Camburn (1983) a
subliniat impactul semnificativ al mamelor,
ale cãror atitudini ºi experienþe influenþeazã
concepþiile copiilor, spre deosebire de caracteristicile similare ale taþilor care au, din
acest punct de vedere, o însemnãtate mult
mai micã. În mod similar, studiul lui Smith
(1985) a arãtat cã bãrbaþii ale cãror soþii
sunt active pe piaþa muncii, care au atitudini
semnificativ mai feministe decât cele inactive exprimã, la rândul lor, o concepþie mai
liberalã faþã de poziþia femeilor în societate.
Astfel de rezultate sugereazã cã poziþia socioeconomicã a femeii, în cazul nostru a mamelor, poate avea un efect mai accentuat asupra
atitudinilor adolescenþilor decât caracteristicile
taþilor.
Statusul socioeconomic este indicat cel
mai bine de capitalul educaþional ºi de poziþia
ocupaþionalã a pãrinþilor. Ne aºteptãm ca
adolescenþii care provin din familii cu capital
educaþional scãzut sau cei care aparþin unor
familii în care pãrinþii au ocupaþii cu status
inferior sã manifeste atitudini sexiste. Alãturi de efectele interacþiunilor din cadrul
familiei pot fi invocate alte contexte cu efect
socializator pentru transferul ideologiei de
gen în cadrul unei categorii de status. Un
astfel de rezultat îl au ºi interacþiunile din
cadrul grupurilor de prieteni. Acestea sunt
segregate pe criterii de gen ºi, în cazul bãrbaþilor cel puþin, sunt ierarhizate, printre
altele, ºi pe criterii care sunt în convergenþã
cu o viziune pe care am denumit-o sexistã
asupra relaþiilor dintre bãieþi ºi fete. Efect
de întãrire al atitudinilor sexiste îl are ºi

cultura popularã (care exacerbeazã diferenþierea rolurilor dintre genuri, stereotipizeazã
viziunile despre bãrbaþi ºi despre femei).
Un alt indicator aºteptat al tradiþionalismului este mediul de rezidenþã. În România
este aproape un truism aserþiunea cã populaþia
din mediul rural este mai conservatoare din
punct de vedere atitudinal decât cea din
mediul urban. Prin urmare, este posibil ca
elevii care provin din rural sã aibã atitudini
sistematic mai intolerante faþã de egalitatea
de gen decât cei care provin din oraºe. Pe
de altã parte, dacã practicarea modelului
de relaþie dintre genuri, transpus la nivelul
micro-sociologic al interacþiunilor familiale
este eficient în determinarea atitudinilor faþã
de relaþiile de gen, este plauzibilã ipoteza cã
structura familiei, mai exact absenþa unuia
dintre pãrinþi sã afecteze în mod semnificativ
variabila atitudine faþã de relaþiile de gen.
Având în vedere cã în familiile în care lipseºte unul sau chiar ambii pãrinþi este mai
puþin probabilã desfãºurarea unor interacþiuni
cu efect de transmitere a unor prescripþii ale
rolului de gen, de asemenea, ne putem aºtepta
ca în familiile cu structurã ne-intactã atitudinile
sã fie semnificativ diferite. Puþinele studii
internaþionale pe aceastã temã (vezi de exemplu cercetarea publicatã de Kiecolt ºi Acock
în 1988) au arãtat cã efectul structurii familiei
asupra ideologiilor de gen este selectiv, neputându-se vorbi despre un mecanism cauzal
simplu în acest domeniu.
Important este, la acest capitol, sã decelãm efectele pe termen scurt de cele pe
termen lung. Absenþa unuia dintre pãrinþi
poate fi definitivã, poate fi temporarã, sau
doar recentã. Avem mai mulþi indicatori ai
situaþiei de absenþã temporarã sau recentã a
pãrinþilor: divorþ survenit în ultimul an,
migraþie pentru muncã a unuia sau altuia
dintre pãrinþi. Vom încerca sã evaluãm impactul acestor variabile asupra atitudinilor privind relaþiile de gen în contrast cu efectele
generale ale absenþei mamei, respectiv a
tatãlui.
De vreme ce asociem poziþia faþã de
raporturile dintre genuri poziþiei pe axa
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tradiþionalism-modernitate, putem atribui o
parte a variaþiei variabilei independente ºi
unei sofisticãri cognitive sau absenþei/prezenþei constrângerilor cognitive, dincolo de
influenþa capitalurilor educaþionale ale familiei de provenienþã. Teoretizãri similare fac
legãtura dintre conservatorismul/modernitatea
moralã ºi structuri atitudinale mai mult sau
mai puþin complexe sau cu distincþia mai
veche, din psihologia socialã, dintre persoanele cu gândire deschisã ºi cele cu gândire
închisã, dogmaticã (vezi Stets ºi Leik, 1993).
Aceste propoziþii capãtã susþinere în studiul
lui Pettersson (2003) unde covariate ale rezultatelor ºcolare (dar ºi ale statusului socioeconomic) precum expunerea la buletine de ºtiri
ºi climatul din clasã au reieºit a fi în relaþie
pozitivã cu acceptarea participãrii femeilor
la viaþa publicã. Dacã admitem cã potenþialul
cognitiv al persoanei se reflectã într-o oarecare mãsurã în rezultatele la învãþãturã sau
în tipul de instituþie de învãþãmânt pe care îl
urmeazã, este plauzibil sã presupunem cã
toate aceste variabile influenþeazã în mod
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semnificativ atitudinile faþã de egalitatea
dintre femei ºi bãrbaþi. Din acelaºi motiv, ne
aºteptãm ca unul dintre predictorii variaþiei
acestei variabile sã fie vârsta: învãþarea care
se produce odatã cu înaintarea în vârstã aduce
o înþelegere mai complexã ºi mai autonomã
a relaþiilor sociale.

Date ºi metodã
Elaborarea unui model cauzal al atitudinii
faþã de egalitatea de gen la adolescenþii ºcolari
a fost realizatã pe setul de date culese în
2007 al cercetãrii Adolescenþi  viitori cetãþeni. Studiu longitudinal al proceselor de
excluziune socialã la adolescenþii ºcolari.
Am beneficiat, astfel, de un eºantion aleatoriu de 2961 de elevi din clasele VIII-XII din
liceele ºi grupurile ºcolare din Oradea. Rezultatele care urmeazã nu pot, prin urmare, sã
testeze efectele rezidenþei rurale sau ale unor
particularitãþi regionale asupra variabilei pe
care se concentreazã analiza. Ancheta a inclus
o baterie de itemi de mãsurare a atitudinii

Tabelul 1. Distribuþia rãspunsurilor la itemii de toleranþã (%)

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Femeile ar trebui sã candideze
pentru funcþii publice ºi sã ia
parte la guvernare aºa cum o fac
ºi bãrbaþii
Femeile ar trebui sã aibã aceleaºi
drepturi ca bãrbaþii în toate
privinþele
Femeile ar trebui sã nu se implice
în politicã
Atunci când sunt locuri de muncã
puþine, bãrbaþii ar trebui sã aibã
mai multe drepturi la o slujbã
decât femeile
Bãrbaþii ºi femeile ar trebui sã
primeascã un salariu egal atunci
când au aceleaºi slujbe
Bãrbaþii sunt mai bine calificaþi
decât femeile ca lideri politici

Total
împotrivã

Mai
degrabã
împotrivã

Mai
degrabã
de acord

Total de
acord

NS/NR

7,6

15,2

25,5

37,6

14,1

3,1

8,8

24,2

54,3

9,6

30,4

24,6

17,0

13,7

14,3

28,2

26,4

16,8

12,1

16,4

4,1

7,1

19,6

57,2

12,0

15,9

17,4

23,3

23,3

20,2
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faþã de egalitatea de gen, preluate ºi adaptate
din chestionarul IEA aplicat în ancheta din
1999 ºi denumit simplu, în raportul tehnic al
anchetei IEA, atitudini faþã de femei (Schulz
ºi Sibberns, 2004).
Analizele factoriale confirmatorii aratã
cã itemii din listã se grupeazã dupã un singur factor pe care îl considerãm corespunzãtor atitudinilor faþã de drepturile femeilor.
Singurele inconsistenþe privesc poziþionarea
itemilor inversaþi. Pentru a conserva consistenþa scalei de atitudine faþã de drepturile
femeilor, în comparaþie cu scala construitã
în studiul IEA, am renunþat la doi itemi,
calculând totalul cu scorurile de la itemii 1, 3,
4 ºi 6, ultimele trei inversate. Scala astfel
obþinutã are alpha mai mare de 0,7. Scorul
de atitudine faþã de egalitatea de gen reprezintã
variabila dependentã a studiului nostru. El
are un minim de 4 ºi un maxim de 16. Cu cât
scorul este mai mare cu atât este mai tolerant
subiectul faþã de egalitatea dintre genuri.
În modelãrile succesive prin care am testat
propoziþiile teoretice am introdus urmãtoarele variabile independente:
 Genul (dummy, 1= bãrbat)
 Vârsta (numeric)
 Mediul de provenienþã (câte o variabilã
dummy pentru provenienþa din mediul
rural sau dintr-un oraº mic)
 Indicatori ai statusului socioeconomic
 Nivelul de instrucþie al mamei (cu
variabile dummy pentru studii inferioare liceului ºi, respectiv, studii superioare)
 Nivelul de instrucþie al tatãlui (o variabilã dummy pentru deþinerea unei diplome de studii superioare)
 Ocupaþia mamei (câte o variabilã
dummy pentru statut de muncitor ºi
de casnic)
 Scor de dotare materialã a gospodãriei
(numãrul de obiecte de utilizare îndelungatã deþinute acasã dintr-o listã de 7)
 Scor de dotare culturalã a gospodãriei
(numãrul de itemi culturali deþinuþi
acasã dintr-o listã de 3)
 Indicatori ai structurii familiei
 Numãr de fraþi ºi surori

 Variabile dummy pentru absenþa
mamei sau a tatãlui
 Variabile dummy pentru plecarea tatãlui sau a mamei la muncã în strãinãtate
 Divorþ al pãrinþilor în ultimul an
 Apartenenþa religioasã (dummy pentru
neoprotestanþi)
 Indicatori ai sofisticãrii cognitive
 Media la învãþãturã în semestrul anterior
 Tipul liceului la care este înscris elevul
(dummy pentru liceu teoretic)
Propoziþiile ipotetice din paginile anterioare au fost testate mai întâi cu ajutorul
regresiei multiple liniare simple. Pornind de
la rezultatele regresiei, am aprofundat testarea ipotezelor ºi construcþia modelului cauzal
folosind tehnica analizei path.

Rezultate
Atitudini vizavi de egalitatea
de gen
Calculul scorului la scala atitudinii faþã de
femei a fost fãcut pe un subset de 2.488 de
cazuri, în timp ce cazurile lipsã reprezintã
un numãr de 477. În timp ce scorul de atitudine faþã de egalitatea de gen are un minim
de 4 ºi un maxim de 16, media pe cei 2.485
de adolescenþi pentru care a fost calculat este
de 11. Histograma relevã o abatere acceptabilã
de la distribuþia normalã, nefiind necesarã
normalizarea variabilei.
Colectivitãþile de elevi par a avea o oarecare omogenitate în ceea ce priveºte atitudinea
elevilor faþã de egalitatea de gen. Testele
ANOVA pe clase ºi pe ºcoli relevã, în ambele
cazuri, diferenþe interspecifice semnificative.
Acestea ar putea indica ºi oarecare distorsiuni generate de condiþiile în care au fost
aplicate chestionarele.
Caracterul grupat al datelor, precum ºi
rezultatele testelor ANOVA indicã posibila
necesitate a folosirii regresiei multinivel pentru
modelarea variaþiei atitudinii faþã de egalitatea
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Figura 1. Histograma scorului de atitudine faþã de egalitatea de gen
de gen. Utilizarea acestui set de tehnici statistice a devenit, de altfel, aproape normativã
în studiile educaþionale. Pentru a judeca oportunitatea utilizãrii regresiei multinivel în acest
caz a fost nevoie de evaluarea mai precisã a
ponderii variaþiei interspecifice în variaþia
variabilei dependente. Aceasta am realizat-o,
într-o primã etapã, calculând coeficienþii de
corelaþie inter-clasã (ICC) de la nivelul claselor de elevi ºi al ºcolilor pe baza unui
model de regresie multinivel fãrã constrângeri.
La nivelul claselor ICC rezultã a fi 0,048,
iar la cel al ºcolilor chiar mai mic, de 0,045.
Aceste valori sunt, într-adevãr, mai mici decât
primul prag folosit, convenþional, pentru a
stabili necesitatea utilizãrii regresiei multinivel, de 0,05. Aplicând acest criteriu, utilizarea regresiei multinivel pentru datele noastre
nu este necesarã.
Întrucât ICC este apropiat de limitã în
cazul ambelor niveluri, am socotit util sã
aplicãm un criteriu suplimentar de decizie.
Se recomandã utilizarea mãrimii impactului
designului de eºantionare prin clusterizare

asupra erorilor standard (Muthen ºi Satorra,
1995) prin folosirea unei formule mai vechi
prezentate de Kish (1965) pentru a se evita
situaþiile în care parametri de regresie obiºnuiþi sunt raportaþi semnificativi datoritã
subevaluãrii varianþei eºantionului. Atât la
nivelul claselor de elevi, cât ºi la cel al
ºcolilor, indicele impactului asupra varianþei
rezultã a fi mai mic decât pragul convenþional de 2. Mãrimile precise sunt de 1,83,
în cazul claselor de elevi ºi, respectiv, de
1,12, pentru ºcoli.
Pe baza acestor criterii am decis cã modelarea variaþiei atitudinii faþã de egalitatea de gen prin regresie multinivel nu este
necesarã.

Modelarea ideologiei de gen
Modelul de regresie multiplã, expus în tabelul 2, permite câteva constatãri interesante
vizavi de generarea atitudinii faþã de egalitatea de gen.
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Tabelul 2. Model de regresie al atitudinii faþã de egalitatea de gen (R2=0,25)
B

E.S.

8,305

1,057

0,431

0,159

0,441

Beta

t

Sig.

7,85

0,000

0,063

2,71

0,007

0,252

0,040

1,74

0,081

(Constanta)
Nivelul de instrucþie al mamei (studii
superioare=1)
Nivelul de instrucþie al mamei (nivel
inferior liceului=1)
Apartenenþa religioasã
(neoprotestant=1)
Câþi fraþi ºi surori ai?
Gen (bãrbat=1)

0,528

0,225

0,057

2,34

0,019

0,188
2,488

0,059
0,139

0,078
0,426

3,18
17,93

0,001
0,000

Vârsta (în ani împliniþi)

0,105

0,043

0,055

2,44

0,014

0,300

0,081

0,091

3,68

0,000

0,348

0,143

0,060

2,43

0,015

0,432

0,207

0,047

2,08

0,037

Care a fost media ta la învãþãturã în
semestrul anterior?
Tipul ºcolii (liceu teoretic=1)
Tatãl plecat la muncã în strãinãtate în
ultimul an

Variabile fãrã efect semnificativ (p<0,01)
Ocupaþia tatãlui (muncitor=1)
Ocupaþia mamei (casnicã=1)
Scor de dotare culturalã a gospodãriei
Nivelul de instrucþie al tatãlui (studii
superioare=1)
Scor de dotare materialã a gospodãriei
Ocupaþia mamei (pensionarã, ºomerã,
casnicã, agricultoare=1)
Mediul de provenienþã (oraº mic=1)
Mediul de provenienþã (sat=1)
Mama absentã
Mama plecatã la muncã în ultimul an
Pãrinþii au divorþat în ultimul an
Tatãl absent

Cel mai important determinant al atitudinilor de gen este însuºi genul. Acesta dã
seama de aproximativ 15% din variaþia atitudinilor de gen2. Bãrbaþii au scoruri de
toleranþã faþã de egalitatea de gen cu aproape
o jumãtate de abatere standard mai micã
decât fetele, indiferent de valorile celorlalte variabile, efectul nestandardizat fiind
de aproximativ douã puncte ºi jumãtate pe
scala variabilei dependente. Efectul deosebit
de puternic al genului atestã faptul cã bãieþii,

indiferent de contextul socioeconomic luat în
considerare, însuºesc atitudini puternic sexiste
prin comparaþie cu fetele. Putem vorbi cu destul
temei despre o culturã macho, care transcende toate limitele sociale ºi care îi face pe
bãieþi ostili la o egalizare a ºanselor sociale
a femeilor ºi bãrbaþilor.
Statusul socioeconomic al familiei are un
impact semnificativ asupra atitudinilor de
gen doar prin capitalul educaþional al mamei
confirmând constatãrile studiilor anterioare
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care au reliefat importanþa statusului matern.
Modelul indicã faptul cã, cu cât mamele sunt
mai educate, cu atât adolescenþii au o mai mare
probabilitate de a însuºi ideologia modernã a
egalitãþii de gen. Statistic, acest efect este,
însã, discutabil, având în vedere mãrimea
importantã a testului de semnificaþie (0,08),
iar clarificarea rolului nivelului de instrucþie
al mamei solicitã analize aprofundate. Statusul
ocupaþional al pãrinþilor, în schimb, sau capitalul economic al familiei de provenienþã nu
influenþeazã atitudinile luate în considerare.
Lucrãrile care au constatat impactul statusului social al mamelor asupra atitudinilor
copiilor l-au atribuit atitudinilor mai accentuat feministe pe care femeile cu poziþii
de status înalte tind sã le deþinã ºi sã le
exprime. Suplimentez aceastã interpretare cu
ipoteza cã cu cât femeile sunt mai educate
cu atât sunt mai capabile sã negocieze o
distribuþie mai echitabilã a raporturilor de
autoritate în familie ºi sã creeze, pentru copiii
lor, contextul însuºirii unei concepþii egalitariste privind relaþiile dintre genuri. Datelor
pe care le avem le lipsesc variabilele prin
care aceastã ipotezã sã poatã fi testatã.
Faptul cã numãrul de fraþi coreleazã negativ cu acceptarea egalitãþii de gen sugereazã
din nou importanþa rolurilor din familie, dacã
acceptãm cã numãrul mare de copii este
corelat cu un status precar al femeii, nu doar
pe piaþa muncii, dar ºi în familie, atâta vreme
cât întreþinerea unei familii numeroase presupune acceptarea dependenþei de bãrbat sau
de familia extinsã. Cert este cã cei crescuþi
în familii cu mulþi copii tind sã exprime
atitudini patriarhale referitor la relaþiile dintre
femei ºi bãrbaþi.
Aºa cum ne-am aºteptat, apartenenþa la
o bisericã neoprotestantã constituie un predictor al unor credinþe conservatoare chiar
dupã controlul dupã indicatorii de status.
Mecanismul cauzal nu este, însã, pe atât de
clar weberian precum ar pãrea la o privire
superficialã. Puternica legãturã dintre mãsurile statusului socioeconomic ºi apartenenþa
la cultele neoprotestante pot face ca variabila
religie sã fie doar un mediator. Metodologii
mai robuste (ecuaþii structurale ºi, eventual,
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studiul longitudinal) pot aduce clarificãri în
aceastã chestiune.
Variabilele care mãsoarã structura familiei ºi eventualele ei defecþiuni au faþã de
ideologia de gen un comportament care confirmã studii anterioare în care efectul a fost
neconcludent. În timp ce majoritatea indicatorilor absenþei temporare sau de lungã
duratã a unuia sau altuia dintre pãrinþi nu au
efect semnificativ, plecarea la muncã în strãinãtate a tatãlui pe parcursul anului anterior
produce o scãdere slabã a scorului de toleranþã faþã de egalitatea dintre genuri. Aceasta
nu face decât sã sugereze, pe de o parte, cã
absenþa oricãrui pãrinte nu influenþeazã atitudinile de gen ºi, pe de altã parte, cã plecarea
la muncã în strãinãtate a taþilor se produce
cu mai mare probabilitate în familiile patriarhale, în care se aplicã o perspectivã
tradiþionalã despre relaþiile dintre femei ºi
bãrbaþi. Chiar ºi acest efect semnificativ poate
denota doar medierea unei relaþii de cauzalitate, având în vedere cã migraþia internaþionalã pentru muncã este mai probabilã în
familiile cu un status socioeconomic scãzut
(Pong ºi Ju, 2000; Toth ºi Toth, 2007). Pe
de altã parte, rezultatele susþin teza cã impactul
defecþiunii structurale a familiei trebuie tratat
în funcþie de situaþia specificã, consecinþele
divorþului, ale decesului sau ale absenþei temporare fiind, probabil, diferite, mai ales cã
aceste situaþii se produc în contexte diferite
din punctul de vedere al resurselor familiei.
Ipoteza tradiþionalismului asociat rezidenþei rurale sau provincialismului este contrazisã
de datele pe care le avem. În condiþii sociale
ºi economice egale, adolescenþii din oraºele
mici sau din sate au aceleaºi concepþii despre
genuri ca ºi cei din Oradea. Dar ºi aici putem
suspecta un efect de selecþie  opþiunea pentru urmarea cursurilor la una dintre ºcolile
din Oradea poate fi ºi un indicator al modernismului ºi al mobilitãþii sociale ascendente,
mãcar ca aspiraþie, fie cã luãm în considerare
aspiraþiile pãrinþilor, fie rãspunsul acestora la
aspiraþiile socioprofesionale ale copiilor lor.
Ipoteza efectului absenþei constrângerilor
cognitive se confirmã, pe de altã parte, în
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modelul de regresie. Atât rezultatele la învãþãturã, cât ºi tipul ºcolii la care este înscris
elevul au efect pozitiv asupra scorului de
atitudine faþã de egalitatea de gen. Elevii cu
medii mai bune ºi cei din liceele teoretice au
scoruri semnificativ mai bune de acceptare a
egalitãþii dintre femei ºi bãrbaþi. Obþinând
aceste rezultate dupã controlul mãsurilor statusului socioeconomic ºi ale capitalurilor
educaþionale ºi culturale din familiile de provenienþã  covariate ale realizãrilor ºcolare ,
putem spune cã acceptarea egalitãþii dintre
bãrbaþi ºi femei presupune o oarecare sofisticare cognitivã, necesarã depãºirii prejudecãþilor
sexiste ºi perspectivei patriarhale dominante
în cultura tradiþionalã.

Discuþii
Analizele din acest capitol au câteva limite
care trebuie luate în evidenþã. Numãrul mare
de valori lipsã poate stârni îndoieli cu privire
la anumite probleme de selecþie (cum ar fi
selecþia nealeatorie dupã variabila dependentã  sampling on the dependent variable)
ºi, în consecinþã, la parametri din modelul de
regresie. O simplã regresie logisticã a valorilor lipsã în funcþie de indicatorii statusului
socioeconomic, vârstei, genului, structurii
familiei, apartenenþei religioase ºi al sofisticãrii
cognitive aratã cã probabilitatea de a nu rãspunde la întrebãrile de atitudine faþã de drepturile femeilor este sporitã în cazul bãieþilor,
al celor al cãror tatã este absent, al neoprotestanþilor ºi este scãzutã, în schimb, de o
dotare materialã mai bunã a gospodãriei, de
plecarea la muncã, în strãinãtate, a mamei,
de vârstã, de rezultatele la învãþãturã ºi de
situaþia de a fi elev la un liceu teoretic. O
parte din predictori se regãsesc ºi în modelul
atitudinilor faþã de drepturile femeilor, astfel
încât putem presupune, în varianta cea mai
optimistã, cã, la nivelul comunitãþilor, distribuþia atitudinilor faþã de femei este în realitate mai negativã, mare parte dintre cei
care nu au rãspuns la itemii corespunzãtori
fiind din categoria celor care manifestã atitudini tradiþionale. Pe de altã parte, anumite

ipoteze nu pot fi testate datoritã caracterului
restrictiv al eºantionului. Lipsa unui subeºantion rural împiedicã, de exemplu, evaluarea
impactului mediului de rezidenþã asupra atitudinilor faþã de egalitatea de gen.
O altã limitã priveºte identificarea relaþiilor
de cauzalitate. În mãsura în care a fost posibil,
am evitat introducerea în modelare a unor
variabile care sã fie în relaþie de endogenitate
cu variabila dependentã. Astfel, din model
lipsesc indicatori ai atitudinilor sociale, ai
comportamentului participativ, ai ajustãrii
psiho-sociologice, ai relaþionãrii cu cei din
aceeaºi generaþie, care ar putea explica, probabil, o parte din varianta neacoperitã a atitudinii faþã de egalitatea de gen. Modelele path ºi
analizele pe serii longitudinale ar putea rezolva
o parte din aceste limite ale studiului meu.

Model path al atitudinii
faþã de egalitatea de gen
Rezultatele regresiei liniare obiºnuite lasã sã
se vadã câþiva determinanþi fundamentali ai
atitudinii faþã de egalitatea de gen la adolescenþii ºcolari din Oradea: genul, apartenenþa
religioasã, sofisticarea cognitivã, statutul mamei
în familia de provenienþã ºi, mai puþin clar,
statusul socioeconomic al familiei de provenienþã. Aºa cum am menþionat mai sus,
sensul relaþiilor de cauzalitate nu este, însã,
întotdeauna clar, motiv pentru care am modelat
variaþia variabilei dependente prin procedura
de analizã path, tehnicã de analizã care va
ajuta ºi la lãmurirea impactului indicatorului
nivelului de instrucþie al mamei.
Modelarea a fost realizatã folosind un set
limitat de variabile  cele pe care se concentreazã analizele din acest articol, cele cu
efect evident ºi cele al cãror impact necesitã
investigaþii suplimentare. Obiectivul modelãrii este unul convenþional, acela al obþinerii
unei mãsuri cât mai bune a adecvãrii modelului
la date (fit).
La final, neclaritatea privind efectul nivelului de instrucþie al mamei s-a menþinut,
acesta având, în modelul final, parametrul
cu testul de semnificaþie cel mai mic. Pentru
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a decide cu privire la oportunitatea menþinerii parametrului influenþei prin deþinerea
unei diplome superioare de cãtre mamã asupra atitudinii faþã de egalitatea de gen am
comparat modelul din tabelul de mai jos cu
un model similar din care am eliminat parametrul în discuþie.
Întrucât excluderea efectului nivelului de
instrucþie al mamei produce o sporire semnificativã a testului chi-pãtrat (CMIN=5,05,
p=0,025, gl=1), concluzionãm cã menþinerea sa în model este necesarã ºi, prin
urmare, cã statusul socioeconomic al familiei
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de provenienþã are un impact semnificativ
asupra ideologiei de gen a adolescentului,
independent de influenþa altor variabile.
Pe lângã limpezirea relaþiei variabilei dependente cu nivelul de instrucþie al mamei,
rezultatele analizei path le repetã, în mare,
pe cele ale modelului de regresie simplã din
paginile anterioare.
Înregistrãm, astfel, un efect consistent al
nivelului de instrucþie al mamei: deþinerea
de cãtre acestea a unei diplome de studii
superioare face mai favorabilã atitudinea faþã
de egalitatea de gen. Acest parametru poate

Tabelul 3. Parametrii modelului path
Parametru
Liceu teoretic

ß Bãrbat

Liceu teoretic

ß

Liceu teoretic

S.E.

t

P

0,130

0,018

7,340

***

0,245

0,021

11,641

***

ß Vârsta

0,036

0,006

 6,362

***

Liceu teoretic

ß e3

0,482

0,006

76,881

***

Media sem. anterior

ß

0,290

0,041

7,131

***

Media sem. anterior

ß e2

0,810

0,012

68,253

***

Media sem. anterior

ß Bãrbat

0,463

0,034

13,656

***

Media sem. anterior

ß Liceu teoretic

0,410

0,035

11,864

***

Neoprotestant

ß

0,085

0,013

6,420

***

Neoprotestant

ß e4

0,302

0,004

76,942

***

Atit. faþã de egalitatea
ß Bãrbat
de gen

2,241

0,110

20,359

***

Atit. faþã de egalitatea
ß e1
de gen

2,587

0,037

70,329

***

Atit. faþã de egalitatea
ß Vârsta
de gen

0,103

0,033

3,094

0,002

Atit. faþã de egalitatea
ß Neoprotestant
de gen

0,846

0,172

4,914

***

Atit. faþã de egalitatea
ß Liceu teoretic
de gen

0,463

0,112

4,150

***

Atit. faþã de egalitatea
ß Media sem. anterior
de gen

0,303

0,071

4,260

***

Mama are studii
Atit. faþã de egalitatea
ß
superioare
de gen

0,285

0,129

2,216

0,027

Mama are studii
superioare

Mama are studii
superioare

Mama are studii
superioare
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fi un indiciu al specificului de clasã al ideologiei de gen confirmând ipoteza iniþialã a
unui nivel mai ridicat de patriarhalism în
rândul categoriilor cu status socioeconomic
redus. Se cuvine reiteratã, totuºi, interpretarea
propusã pe baza modelului de regresie: în
timp ce efectul poziþiei sociale a familiei se
manifestã în cea mai mare parte mediat 
prin impactul apartenenþei religioase, al rezultatelor ºcolare sau al carierei educaþionale
(care au toate covariate în funcþie de poziþia
în stratificarea socialã)  efectul nivelului
de instrucþie a mamei subliniazã impactul
poziþiei relative a femeilor în familie asupra
socializãrii ideologice a descendenþilor.
Diferenþele dramatice dintre fete ºi bãieþi
în ceea ce priveºte egalitatea de gen indicã,
dincolo de posibile erori, o puternicã fracturã culturalã care afecteazã percepþiile de
rol pentru cele douã categorii de gen ºi care,
la rândul lor, îi predispun pe bãieþi ºi, ulterior,
pe bãrbaþi sã se manifeste ca o puternicã
forþã conservatoare în calea proceselor de
egalizare a ºanselor sociale ale femeilor ºi

ale bãrbaþilor. Comparaþiile dintre bãieþi ºi
fete atestã cã putem vorbi despre douã structuri
normative diferite referitoare la distribuþia
autoritãþii între bãrbaþi ºi femei, una conservatoare, patriarhalã, specificã bãrbaþilor ºi
una mai egalitaristã, a femeilor.
Apartenenþa religioasã ºi sofisticarea cognitivã au efectele prezise în modelul teoretic
ºi confirmate de analiza de regresie multiplã.
Acceptarea egalitãþii dintre genuri este mai
scãzutã la adolescenþii care aparþin sectelor
neoprotestante, dincolo de impactul nivelului
statusului socioeconomic al familiei, ºi la
cei care au rezultate mai proaste la învãþãturã
ori sunt înscriºi la alte categorii de ºcoli
decât liceele teoretice. Faptul cã vârsta are
un efect pozitiv semnificativ asupra variabilei
dependente susþine interpretarea cã acceptarea egalitãþii dintre genuri solicitã o oarecare
eliberare de constrângeri cognitive.
Tolerarea egalitãþii dintre genuri pare a
fi, în mare mãsurã, o problemã de procesare
a informaþiei, condiþionatã de: 1) anumite
coduri culturale însuºite a) în procesul de

Figura 2. Model path al atitudinii faþã de egalitatea de gen (CFI=0,967;
RMSEA=0,042; coeficienþi standardizaþi)
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învãþare a rolurilor de gen ºi b) în cadrul
anumitor colectivitãþi cu subculturi specifice,
cu perspective idiosincratice asupra relaþiilor
dintre sexe; ºi de 2) capacitatea de a accepta
premise contrare concepþiei dominante, situaþie ce presupune o oarecare sofisticare
cognitivã.

Concluzii
Articolul de faþã a urmãrit sã identifice factorii
care explicã variaþia atitudinii adolescenþilor
ºcolari din Oradea faþã de egalitatea dintre
femei ºi bãrbaþi. Tema este cu deosebire
importantã în România unde, potrivit puþinelor statistici comparative internaþionale, predominã o ideologie de gen puternic tradiþionalã,
conservatoare ºi patriarhalã. Analizele multivariate aplicate unui eºantion aleatoriu reprezentativ de elevi din clasele VIII-XII din
Oradea aratã cã atitudinea faþã de egalitatea
în drepturi dintre femei ºi bãrbaþi are o determinare complexã.
Cel mai important factor poate fi identificat
din diferenþa foarte mare de atitudine dintre
bãieþi ºi fete care, depãºind orice diferenþã
socioeconomicã, devine mãrturie a unei culturi patriarhale generalizate. Aceasta este
transmisã, prin diverse mecanisme de socializare, în mod precumpãnitor bãieþilor.
Diferenþa puternicã dintre bãieþi ºi fete în
raportarea faþã de egalitatea de gen atestã
dificultãþi potenþiale mari în orice încercare
de promovare a unei culturi a egalitãþii de
gen, atât datoritã universalitãþii ideologiei
patriarhale de care vorbim, dar ºi datoritã
opoziþiei, de aºteptat, a bãrbaþilor, deþinãtorii principalelor poziþii în structura poziþionalã a societãþii româneºti.
Statusul socioeconomic explicã, de asemenea, atitudinile mai mult sau mai puþin
tradiþionale ale tinerilor orãdeni prin douã
mecanisme distincte. Atitudinea pozitivã faþã
de egalitatea dintre genuri este susþinutã în
mod direct de statusul înalt al mamei, mãsurat
prin deþinerea unei diplome de studii superioare. Femeile din aceastã categorie au
atitudini mai egalitariste privind poziþiile
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sociale relative ale femeilor ºi bãrbaþilor,
atitudini pe care le transmit mai departe
descendenþilor. În plus, diploma de studii
superioare conferã femeilor poziþii mai bune
în diversele contexte interacþionale în care
se produce, printre altele, însuºirea de cãtre descendenþi a unei anumite perspective
privind distribuirea rolurilor între genuri.
Rezultatul reliefeazã importanþa exemplelor
pentru învãþarea socialã ºi, în acelaºi timp,
aratã cã o cale pentru deschiderea ideologicã
faþã de egalitatea de gen a românilor constã
în sporirea oportunitãþilor sociale pentru femei,
pentru alterarea în sens pozitiv a poziþiilor
socio-ocupaþionale ale acestora.
Într-o mãsurã mult mai mare însã, efectul
poziþiei sociale a familiei de provenienþã se
produce mediat de alte variabile, ceea ce
reflectã diversitatea proceselor socializatoare
prin care se constituie universul atitudinal,
procese care sunt, totuºi, influenþate de resursele economice, culturale ºi educaþionale ale
familiei. Cãile prin care adolescenþii din familiile cu status socioeconomic inferior ajung
sã manifeste atitudini de gen mai patriarhale
pot fi:
 Prin apartenenþa la o miºcare religioasã
neoprotestantã, cunoscutã atât prin statusul
socioeconomic, mediul mai precar al membrilor decât cel al majoritãþii, cât ºi prin
conservatorismul moral.
 Prin trasee ºcolare mai puþin reuºite, indicate de rezultate ºcolare mai slabe sau
de tipul de ºcoli pe care le urmeazã, care
produc niveluri mai scãzute de sofisticare
cognitivã, atât datoritã resurselor educaþionale mai slabe, cât ºi datoritã efectului
de întãrire a contextelor de socializare
secundarã pe care ºcoala îl reprezintã.
Ambele mecanisme de transmitere a ideologiei de gen cu specific de clasã subliniazã
caracterul complex al proceselor prin care
are loc transmiterea intergeneraþionalã a unui
anumit sistem atitudinal.
În fine, atitudinea faþã de egalitatea de
gen depinde, conform analizelor fãcute, în
mod direct de gradul de sofisticare/deschidere cognitivã a adolescenþilor. Cei mai
în vârstã, cei cu rezultate ºcolare mai bune
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sau cei care urmeazã un traseu ºcolar academic
sunt deschiºi sã accepte ca femeile sã deþinã
poziþii sociale similare cu cele ale bãrbaþilor.
Anumite ipoteze sugerate în secþiunea
teoreticã a articolului nu au fost, totuºi, susþinute de date. Astfel, caracterul intact al familiei nu pare a influenþa variabila dependentã,
ceea ce aratã cã impactul interacþiunilor din
familie asupra atitudinilor privind relaþiile
dintre genuri necesitã o tratare nuanþatã. Statusul socioeconomic al familiei nu are un efect
concludent direct, ci este mediat prin oportunitãþile pe care acesta le genereazã pentru
diverse situaþii ºi contexte de însuºire ºi reproducere a atitudinilor specifice faþã de femei.
Datele din acest studiu sugereazã, astfel, cã
tradiþionalismul de gen nu se reproduce intergeneraþional în mod simplu, ci doar în anumite contexte care au semnificaþie de clasã.
Modelãrile de mai sus lasã o mare parte
(între 90% ºi 75%) din variaþia variabilei dependente neexplicatã. Sunt în mod clar probleme în specificarea modelelor statistice.
Studiul longitudinal poate lãmuri, în viitor,
relaþia dintre variabila dependentã ºi alte
mãsuri psihosociologice pe care, din motive
de prudenþã metodologicã, nu le-am introdus
în analizã.

Note
1. IEA  International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
2. Calculat prin diferenþa dintre R 2 cu gen ºi R2
fãrã gen în model.
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