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DIMENSIUNEA AFECTIVĂ A COMUNICĂRII ÎN DIADA CONJUGALĂ 

Inga RUSU 

Catedra Psihologie Aplicată 
 
The effectiveness represents one of the main bindings of the social life. On the individual level it constitutes the basic 

element of all the psychic processes and acts. Respectively, the affective communication constitutes the main tool for 
developing positive partners’ relations in the conjugal couple.  

The present article concisely presents the results of a recent research focused on observing the manifestations of the 
affective communication in the conjugal couple. 

 
 
Suntem în plină societate comunicaţională în care gestionăm cuvântul şi prin aceasta, imagini, reprezentări 

sociale, instincte, comportamente individuale sau de masă. Totodată, este din ce în ce mai des vehiculată 
ideea importanţei emoţiilor în actul comunicării eficiente. Noua dimensiune a comunicării revalorizează 
afectul şi face ca funcţia de bază a limbajului, anume cea de evocare, să fie depăşită şi altfel instrumentată 
pentru a induce răspunsuri, puneri în act. Or, afectivitatea presupune, în primul rând, trăire.  

Pentru cuplu, comunicarea este, alături de intercunoaştere, principalul instrument de dezvoltare a structurii 
şi relaţiilor cu rol familial. În interiorul familiei se construiesc primele modele ale relaţiilor umane, cu per-
soane de acelaşi sex sau cu persoane de sex opus, se construieşte propriul sistem de valori şi de atitudini. În 
acelaşi timp, familia reprezintă principala sursă de satisfacere a nevoilor afective, a nevoilor de contact cu 
alte persoane şi de apartenenţă socială, a nevoilor de securitate şi de comunicare pe tot parcursul vieţii – la 
început familia în care ne naştem, iar când ne maturizăm familia pe care o întemeiem.  

Cercetătorii susţin că cuplul conjugal este un modus vivendi fundamental al celor două sexe, în cadrul 
căruia bărbatul şi femeia comunică, se cunosc, se auto- şi interevaluază, se dezvoltă şi se afirmă ca fiinţe 
complete şi mature: unul cu/pentru/prin intermediul celuilalt, în continuă devenire creatoare, al cărui sens 
rămâne transmiterea ştafetei sociale urmaşilor [4]. Atunci când partenerii sunt capabili să se asculte unii pe 
alţii, să comunice eficient, ei pot conlucra şi interacţiona optim, astfel ca fiecare să fie stimulat în a se dez-
volta şi a resimţi satisfacţie. 

În psihologia contemporană, familia este privită ca un sistem într-o permanentă transformare, datorată 
membrilor săi care şi ei la rândul lor sunt într-o continuă transformare, evoluţie personală, interacţionând atât 
în interiorul familiei, cât şi în exteriorul său; astfel, comunicarea implică numeroase procese de acomodare şi 
ajustare a comportamentelor. 

Profunzimea reprezintă unul dintre aspectele esenţiale ale unei relaţii afective, în măsura în care reflectă 
atât importanţa ei pentru persoanele implicate, cât şi capacitatea de a marca multe alte aspecte ale vieţii sociale 
în cadrul grupului familial. Profunzimea unei relaţii este dată de intensitatea trăirilor emoţionale ale partenerilor, 
intimitatea raporturilor dintre ei, precum şi sprijinul pe care şi-l acordă reciproc. Din acest punct de vedere, 
relaţiile afective pot fi superficiale, apropiate şi profunde, cu diferenţieri care ţin de dinamica stărilor de pro-
funzime de-a lungul istoriei lor: unele relaţii se pot menţine la un nivel superficial, pe când altele evoluează 
până la cel mai înalt grad de profunzime, afectând întreaga existenţă a persoanelor implicate.  

Persoana implicată într-o relaţie de un anumit tip şi profunzime ştie destul de exact la ce ar putea să se 
aştepte din partea partenerului său, după cum ştie la fel de bine ce îi este permis şi ce nu în propriul comportament. 
Respectarea regulilor de permisivitate relaţională este una din cele mai importante dimensiuni funcţionale ale 
unui cuplu, fiind cea care asigură stabilitatea şi armonia unei legături afective.  

Evoluţia relaţiilor cu încărcătură afectivă din cadrul unui cuplu căsătorit prezintă un interes cu totul deosebit. 
Stabilitatea şi armonia unei asemenea relaţii determină importante consecinţe în plan individual şi social, 
afectând nu numai persoanele în cauză, dar şi copiii, rudele apropiate şi chiar grupurile din care acestea fac 
parte (cele profesionale în primul rând).  

Din aceste considerente, ne-am propus studierea dimensiunii afective în cadrul cuplului familial într-o 
cercetare recentă, în care drept bază experimentală au fost incluse 30 cupluri familiale cu perioada maritală 
cuprinsă între 5 şi 10 ani. 

Pentru cercetarea dată, am apelat la alcătuirea unui chestionar special, luând în consideraţie următoarele 
componente: 
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I. Autodezvăluirea reciprocă. Autodezvăluirea poate cunoaşte mai multe niveluri, de la cele mai super-
ficiale până la cele mai profunde, de la stereotipuri sau clişee verbale, fapte, opinii până la sentimente. 
Adâncimea sentimentelor comunicate partenerului reprezintă, probabil, cel mai important element din dez-
voltarea intimităţii. De aceea, apropierea necesită relevarea celor mai personale gânduri şi sentimente, împăr-
tăşirea celor mai intime secrete.  

Această componentă a fost măsurată prin intermediul a 4 întrebări specifice şi una generală. Întrebarea 
generală s-a referit la gradul comunicării afective dintre parteneri în cadrul familiei nucleare (fig.1).  

 
Fig.1. Gradul de comunicare afectivă 

 
Aşadar, nivelul mediu pentru comunicarea afectivă este propriu pentru mai mult de jumătate dintre familiile 

participante la studiu – 63%. În ceea ce priveşte diferenţa gender putem observa faptul că mai mulţi bărbaţi 
decât femei se plasează la extreme: 26% dintre bărbaţi afirmă că comunicarea este lipsită de afecţiune vis-à-
vis de 9% dintre femei şi 22% dintre bărbaţi afirmă că comunicarea în cadrul căsniciei acestora este profund 
afectivă vis-à-vis de 18% dintre femei. 

În urma prelucrării rezultatelor la întrebarea specifică autodezvăluirii: „Împărtăşiţi partenerului cele mai 
intime secrete?”, am obţinut următoarele rezultate: 43% dintre parteneri, în număr egal atât femei, cât şi băr-
baţi împărtăşesc rareori secretele foarte intime, 33% - foarte des şi 24% - întotdeauna. 

La a doua întrebare specifică din componenta autodezvăluirii – “Comunicaţi sentimentele pe care le aveţi 
partenerului dvs.?” – am depistat că 40% din totalul partenerilor conjugali comunică foarte des sentimentele pe 
care le au aceştia partenerului de viaţă, 30% comunică sentimentele „rareori” şi, de asemenea, 30% – „întot-
deauna”. 

În urma prelucrării rezultatelor la a doua întrebare specifică – „Prezentaţi partenerului gesturi de afecţiune 
şi dovezi de tandreţe?” – am obţinut următoarele rezultate: 42% dintre partenerii cuplului familial prezintă 
partenerului gesturi de afecţiune şi dovezi de tandreţe, 30% - prezintă aceste gesturi rareori şi 28% - întotdeauna. 

La a patra întrebare specifică componentei autodezvăluirii reciproce – „Vă adresaţi unul altuia cu cuvinte 
drăgăstoase, diminutive?” – am obţinut următoarele rezultate: aproape 40 la sută din totalul partenerilor se 
adresează cu cuvinte drăgăstoase partenerului conjugal. 

Făcând o referire generală asupra autodezvăluirii reciproce, putem confirma aceasta prin rezultatele unui 
experiment efectuat de Sidney Jourard care constată că femeile sunt în general mai dispuse la autodezvăluire 
decât bărbaţii, că femeile măritate se confesează mai mult decât bărbaţii căsătoriţi şi că subiecţii căsătoriţi se 
autodezvăluie mai mult decât cei necăsătoriţi.  

II. Stilul de ataşament. Modelul ataşamentului primar apare de timpuriu, în copilărie. 
Ataşamentul primar poate cunoaşte, însă, o anumită evoluţie în timp. Unii adulţi – care anterior au stabilit 

legături afective slabe, instabile şi insecurizante cu membrii familiei de origine – sunt capabili să analizeze şi 
să accepte relaţiile lor din copilărie şi să-şi creeze un nou model interior al ataşamentului. Indiferent dacă mo-
delul urmat de tânărul adult este produsul unei re-definiţii sau al ipotezelor precoce, neschimbate, el influenţează 
aşteptările cu privire la partener, tipul partenerului ales, atitudinea adoptată faţă de acesta şi stabilitatea relaţiei. 

Adulţii puternic ataşaţi, aparţinând stilului securizant, afirmă că au beneficiat de relaţii afective calde şi 
stabile în copilărie sau îşi definesc relaţiile actuale ca implicând încredere, fericire şi prietenie. Ei au tendinţa 
de a avea încredere în ceilalţi, de a-şi considera partenerul prieten, iar ca iubiţi, sunt încrezători în reciprocitatea 
sentimentelor, fiind rareori geloşi.  
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Adulţilor aparţinând stilului evitant le este teamă de relaţiile apropiate. Ei sunt neîncrezători în ceilalţi, evită 
intimitatea, se confesează foarte puţin şi îi acceptă mai greu pe ceilalţi, fiind mai nefericiţi în relaţiile lor.  

Adulţii cu un stil anxios sunt nesiguri cu privire la relaţia lor, geloşi şi au dubii cu privire la reciprocitatea 
sentimentelor. Viaţa lor afectivă este plină de trăiri extreme, opuse, au preocupări obsesive şi un libido puternic. 

Datele cercetării noastre demonstrează faptul că 50% dintre partenerii cuplului familial aparţin stilului 
securizant. În ceea ce priveşte diferenţa gender, prioritatea pentru acest stil de ataşament aparţine bărbaţilor – 
61% vis-à-vis de 43% dintre femei (fig.2).  

Collins şi Read [4] au observat că adulţii care aparţin stilului securizant au tendinţa de a prefera partenerii 
cu un stil similar, în timp ce adulţii care aparţin modelelor slabe de ataşament (evitant sau anxios) nu se pre-
feră între ei. Cele mai nefericite relaţii apar în două situaţii:  

1. Când femeia aparţine stilului anxios, cuplul este împiedicat să funcţioneze din cauza că soţia este prea 
dependentă şi geloasă, caracteristici care displac în mod deosebit bărbaţilor - în cazul cercetării noastre depis-
tăm 19% femei care aparţin stilului anxios.  

2. Când bărbatul are un model de tip evitant, se instalează tot o relaţie nefericită, ceea ce îi confirmă cre-
dinţa că mariajul, viaţa de cuplu nu-i va aduce mare lucru – în cazul cercetării noastre fiind depistaţi 35% de 
bărbaţi care aparţin stilului evitant. 

 
Fig.2. Stilul de ataşament 

 
III. Empatie mutuală. Indivizii mai puţin empatici tind să fie preocupaţi de propriile lor nevoi, emoţii sau 

sentimente, iar la cuplurile în care empatia mutuală este slabă, partenerii nu vor ajunge la înţelegerea reciprocă, 
de aceea vor fi mai îndepărtaţi afectiv. Cercetătorii din domeniu subliniază faptul că atunci când empatia se 
realizează într-o singură direcţie, apare ca fiind mai puţin eficientă. În trăirea empatică mutuală se poate constata o 
potenţare a capacităţilor empatice medii ale indivizilor, conducând la mai buna comunicare şi înţelegere reciprocă. 

Empatia mutuală dintre parteneri a fost investigată prin intermediul a două întrebări specifice. 
Din răspunsurile obţinute la întrebarea „Vă preocupă sentimentele, trăirile celuilalt?” am constatat că 48% 

dintre cuplurile conjugale oferă empatie întotdeauna şi 41% - foarte des, iar la întrebarea „În cazul anumitelor 
probleme din viaţa cotidiană, vă susţineţi partenerul prin anumite cuvinte de încurajare, gesturi?”, rezultatele 
demonstrează că la 89% partenerii oferă suport emoţional soţului/soţiei; foarte des – 43% şi întotdeauna – 46%. 

IV. Companie plăcută. Partenerii intimi resimt plăcerea de a realiza activităţi comune numeroase. Ea nu 
se rezumă la petrecerea timpului împreună, ci implică apropierea fizică şi afectivă, împărtăşirea lumii interioare 
a celuilalt cu stările sale afective, cu speranţele şi temerile sale. Multe cupluri căsătorite resimt activităţile 
agreate de ambii soţi ca pe o provocare, dar repetarea lor le transformă adesea în rutină.  

Atunci când interesele soţilor se dezvoltă în direcţii opuse, când apar presiuni legate de responsabilităţile 
profesionale, de creştere a copiilor sau gospodăreşti, multe activităţi odinioară plăcute devin superflue.  

Prelucrând răspunsurile partenerilor la întrebarea „Vă menţine interesul unei comunicări comune?”, am 
obţinut următoarele rezultate: 54% din respondenţi susţin, că menţin interesul unei comunicări foarte des şi 
22% - întotdeauna. 

V. Soluţionarea conflictelor. Dacă o mare parte a timpului pe care o familie îl petrece împreună este con-
sumată în cadrul conflictelor şi schimburilor negative, intimitatea nu se poate dezvolta. Jignirile, resentimentele 
sau furia nu creează terenul fertil al sporirii apropierii afective. Totuşi, unele conflicte sunt inevitabile, iar 
întrebarea care se pune este cea privind modul lor optim de gestionare, în scopul menţinerii echilibrului relaţiei. 
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Dacă soţii reuşesc să rezolve cu succes problemele lor, sentimentul de apropiere se menţine, putând chiar să 
crească. Cei care fac faţă conflictelor sunt nu numai capabili să discute fiecare aspect al problemei cu care se 
confruntă, ci pot şi să acţioneze astfel, încât să se producă o schimbare dezirabilă de comportament (G.Margolin, 
1982, apud Moscovici, 1998).  

Rezultatele la întrebarea: “Cine cedează în cazul unui dezacord?” demonstrează că 65% dintre partenerii 
cuplului familial consideră că în cazul unui dezacord găsesc un compromis. 

Prelucrând datele la întrebarea: ”Ce se întâmplă în urma unui conflict?”, putem afirma că în urma unui 
conflict pentru 52% dintre parteneri acesta condiţionează o anumită apropiere între parteneri, pe când pentru 
48% - conflictul duce la o distanţare (fig.3). 

 
Fig.3. ”Ce se întâmplă în urma unui conflict?” 

 
VI. Consensul valorilor. Valorile, scopurile, aşteptările şi priorităţile similare facilitează comunicarea, 

empatia şi sensibilitatea dintre parteneri. Cercetătorii au sugerat chiar faptul că, atitudinile şi valorile împăr-
tăşite pot fi mai importante în succesul unei relaţii decât natura particulară a acestora.  

La întrebarea „Dacă aţi putea să vă reîncepeţi viaţa, credeţi că aţi vrea...?”, am obţinut următoarele răs-
punsuri: mai mult de ½ dintre partenerii conjugali au răspuns că s-ar căsători cu partenerul actual – 57%. 
Alarmant este faptul că 20% şi-ar fi dorit să se căsătorească cu o altă persoană, iar 23% ar fi preferat să nu se 
căsătorească deloc. Şi acest lucru este mai mult caracteristic femeilor - 35% ar fi dorit să se căsătorească cu 
altcineva decât cu partenerul actual vis-à-vis de 4% dintre bărbaţi cu acelaşi răspuns şi 22% femei şi 26% 
dintre bărbaţi şi-ar fi dorit să rămână celibatari (fig.4). 

 
Fig.4. „Dacă aţi putea să vă reîncepeţi viaţa, credeţi că aţi vrea...?” 

 
Prelucrând rezultatele, am observat că răspunsurile variază datorită factorului duratei maritale: cuplurile 

care au între 8 şi 10 ani inclusiv locuiţi împreună sunt mai distante, mai puţin satisfăcute de viaţa conjugală. 
Acest lucru poate fi explicat prin faptul că în timp partenerii au pierdut din interes datorită rutinei, proble-

melor cotidiene şi din cauza faptului că nu au putut menţine acest interes permanent printr-o noutate în viaţa 
de familie. 

Rezultatele la întrebarea “Împărţiţi aceeaşi filosofie de viaţă (aceleaşi valori)?” demonstrează că 67% 
dintre parteneri consideră că împart aceeaşi filosofie de viaţă sau cel puţin aceleaşi valori cu soţul/soţia. 
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VII. Intimitatea reprezintă, cel mai adesea, liantul diadei amoroase şi fondalul pe care se poate dezvolta 
iubirea. Înainte ca să apară intimitatea, indivizii trebuie să prezinte anumite caracteristici personale, care sunt 
premisele de bază ale formării unei relaţii intime. În continuare, între indivizi trebuie să apară anumite forme 
particulare de interacţiune, iar în al treilea rând, anumite componente situaţionale vor avea un anumit impact 
asupra apropierii. Intimitatea apare, astfel, ca rezultat al interacţiunii factorilor individuali cu cei interactivi şi 
situaţionali. 

Limbajul nonverbal, acţiunile cu încărcătură afectivă reprezintă o componentă foare importantă a comunicării 
afective, de aceea prima întrebare inclusă în componenta planului intim a fost: “Se întâmplă adesea ca să-
ruturile să înlocuiască cuvintele pe care doriţi să i le spuneţi?” la care am obţinut următoarele rezultate: 
aproape ½, adică 48% dintre parteneri foarte des înlocuiesc cuvintele pe care ar dori să şi le spună cu săruturi 
şi 13% fac acest lucru întotdeauna, însă 39% fac acest lucru rareori. 

Prelucrând rezultatele la ceea de-a doua întrebare inclusă în componenta planului intim: “Demonstraţi 
mângâieri, atingeri fizice ce produc plăcere partenerului?”, am înregistrat că 39% din totalitatea partenerilor 
chestionaţi demonstrează mângâieri şi atingeri fizice plăcute partenerului foarte des şi 26% dintre aceştia – 
întotdeauna, pe când 35% - doar rareori. 

Rezultatele prelucrării datelor la întrebarea “Sunteţi satisfăcut de actualele relaţii sexuale cu partenerul?” 
demonstrează că 87% dintre partenerii cuplurilor familiale respondente sunt satisfăcuţi de actualele relaţii 
sexuale cu partenerul şi 13% nu sunt satisfăcuţi. 

Capitolul relaţiilor sexuale într-un cuplu este unul delicat, pe care de multe ori partenerii nu îl abordează 
în mod deschis. Desigur, latura sexuală a intimităţii în cadrul unui cuplu reprezintă un factor important mai 
ales pentru dimensiunea afectivă din interiorul familiei. Cu toate acestea, partenerii fac un pas înainte în 
soluţionarea unei asemenea probleme doar prin recunoaşterea existenţei insatisfacţiei, iar de aici întotdeauna 
se poate găsi soluţia cea constructivă pentru dezvoltarea intimităţii cuplului. 

 
Concluzii 

• Familia actuală trece prin numeroase schimbări care afectează atât structura sa, cât şi procesele care au loc 
în interiorul ei.  

• Comunicarea este elementul principal care contribuie la stabilirea unei relaţii interumane (inclusiv a relaţiei 
diadice de cuplu), care contribuie la menţinerea unei relaţii, de orice natură, şi reprezintă, de asemenea, 
elementul cu ajutorul căruia o relaţie evoluează şi se dezvoltă.  

• În cuplurile fericite se încearcă transmiterea pe cale verbală sau nonverbală a trăirilor, a stărilor afective, a 
dorinţelor pe care fiecare dintre cei doi parteneri le are.  

• Afectivitatea reprezintă unul dintre principalii lianţi ai vieţii sociale, iar în plan individual constituie elementul 
de fond al tuturor proceselor şi activităţilor psihice. 

• Nevoia de afecţiune reprezintă unul din cei mai importanţi factori motivaţionali, de care depinde în mare 
măsură dinamica activităţii individuale şi de grup, datorită funcţiei sociogenetice pe care o îndeplineşte. 

• Comunicarea afectivă pentru cuplul conjugal reprezintă principalul instrument de dezvoltare a relaţiilor 
pozitive dintre parteneri. 
 
Recomandări 
Menţinerea calităţii relaţiilor afective în cadrul unui cuplu căsătorit constituie un puternic imperativ psihosocial. 

Pentru atingerea acestui scop sunt necesare eforturi conjugate atât din partea unor instituţii specializate în 
asistenţă psihologică, cât şi din partea partenerilor şi a anturajului lor. 

Efortul privind menţinerea unor relaţii pozitive şi funcţionale între parteneri trebuie să fie orientat spre ur-
mătoarele direcţii: comunicarea interpersonală bazată pe afectivitate, egalitatea în luarea deciziilor, echitatea 
în cadrul schimburilor, tipul de motivaţie care susţine relaţia (extrinsecă sau intrinsecă), compatibilitatea mo-
tivaţională, respectul interpersonal, ridicarea nivelului de satisfacţie maritală etc. 
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