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Aspectele psihologice individuale, cele sociale sau comunitare se întrepătrund în cazurile de absenteism, având de 
multe ori consecinţe grave. Principalii factori de stres al elevilor sunt presiunea grupului, riscul consumului de droguri, 
metode educative slabe sau inconstante, disfuncţiile în notare, frica de examene etc. Din această perspectivă, absenteismul 
devine o problemă socială, fiind un semnal al existenţei unor probleme la nivel de societate. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL ABSENTEEISM 
Individual psychological aspects, social and communitary ones are intertwined in cases of absenteeism, often with 

serious consequences. The main stress factors for students are group pressure, the risk of drug abuse, weak or inconsistent 
educational methods, disfunctionnal scoring, fear of exams etc. From this perspective, absenteeism becomes a social 
problem, an indicator of problems existing within the society and community 
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Introducere 
Absenteismul şcolar reprezintă un fenomen complex, cu multiple cauze şi factori de risc interconectaţi care 

explică particularităţile acestui comportament problematic. Identificarea în literatura de specialitate a con-
structelor relaţionate absenteismului, dar şi a relaţiilor dintre aceste constructe, oferă o înţelegere exhaustivă 
asupra fenomenului, construind cadrul pentru intervenţiile preventive şi curative eficiente şi de impact. Astfel, 
aspectele psihologice individuale, cele sociale sau comunitare se întrepătrund în cazurile particulare de 
absenteism, având de multe ori consecinţe grave, precum abandonul şcolar. Acesta este argumentul pentru 
care cauzele absenteismului şcolar au fost studiate.  

Concept şi metodologie 
Studiile arată că rezultatele variază în funcţie de metodologia folosită. De exemplu, dacă metodologia 

foloseşte ancheta în şcoală, împreună cu instrumente de autoevaluare pentru elevi, coroborate cu informaţii 
obţinute de la părinţi sau profesori, rezultatele relevă des diferenţe semnificative în consecinţele acestor 
lucruri, precum extinderea absenteismului permis de părinţi. Astfel, Tyerman [1] a descoperit că doi dintre 
factorii de risc sunt contextul familial şi cel social [2]. Reid [3], într-un studiu desfăşurat pe un eşantion de 
128 de absenţi persistenţi şi două grupuri de control combinate (n=384), a raportat faptul că factorii ce aveau 
legătură cu contextul şcolar, precum intimidarea, curriculumul sau metodele slabe de predare, sunt principalii 
factori într-o majoritate de cazuri de absenteism [4]. Cu toate acestea, fiecare caz trebuie tratat individual, în 
propriul său context social, psihologic şi instituţional. Kinder [5] menţionează care sunt cele mai frecvent 
întâlnite cauze pentru chiul:  

1) influenţa prietenilor şi a celor din jur; 
2) relaţia cu profesorii, adesea acestora lipsindu-le respectul pentru elevi; 
3) conţinutul şi livrarea curriculumului; 
4) aspecte familiale (atitudinile părinţilor, probleme domestice); 
5) intimidarea; 
6) contextul din clasă (de exemplu, lipsa de control sau dificultăţile de învăţare ale elevilor). 
Într-un alt studiu al psihologilor şcolari şi al asistenţilor sociali [6] se menţionează că principalii factori de 

risc pentru absenteism şi chiul sunt factorii personali, familiali sau din comunitate. Factorii care influenţează 
absenteismul şcolar, percepuţi şi raportaţi de către elevi, nu surprind întotdeauna adevăratul punct de plecare 
pentru acest comportament şi există riscul de a trata efectul fără să ştim adevărata sa cauză dacă ne oprim aici. 

În review-ul lor, Rumberger [7] se opresc asupra factorilor care prezic absenteismul şcolar, factori care 
conturează două mari perspective: (1) perspectiva individuală – care se centrează pe factori individuali, precum 
atitudinile, comportamentele, performanţa şcolară şi experienţele anterioare ale elevilor şi (2) perspectiva 
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instituţională – care se centrează pe factori contextuali, precum familiile, comunităţile, prietenii şi şcolile din 
care provin elevii.  

Golstein et al. [8] au integrat o serie de factori din cercetările de la acel moment care contribuie la rate 
crescute de absenteism şcolar, printre care se numără factorii legaţi de mediul şcolar, de mediul de acasă al 
elevului şi factorii ce ţin de caracteristicile individuale.  

Ne vom opri asupra celor din urmă pentru a surprinde factorii psihologici care contribuie la absenteism. 
Un prim factor este IQ-ul elevului, care corelează atât cu performanţa şcolară (reflectată în notele acestuia), 
cât şi cu absenteismul şcolar, astfel încât elevii cu un scor IQ mai mic au o rată mai ridicată a absenteismului 
şcolar, dar şi note mai mici [9]. Un alt factor a fost identificat din studiul lui Platt [10] şi se referă la numărul 
de contacte sociale. Acesta arată că elevii cu un număr mai mare de prieteni au o rată mai scăzută a absenteis-
mului şcolar. Totodată, dovezile ştiinţifice legate de competenţa socială ca predictor al absenteismului şcolar 
integrate în review-ul lui Goldstein susţin că un nivel mai scăzut de competenţă socială se asociază cu o rată 
mai mare a absenteismului [11-15]. Un alt factor ce ţine de problemele de externalizare ale elevilor a fost 
identificat în studiul lui Lietz [16]. Acesta susţine că elevii cu probleme de disciplină sunt cei care au cele 
mai scăzute rate de prezenţă şcolară. În acord cu aceste rezultate este studiul lui De Rosier [17], care arată că 
elevii respinşi de covârstnici au mai multe probleme de externalizare, mai multe probleme de internalizare 
raportate de către profesori şi rate mai ridicate de absenteism. În mod similar, fenomenul de bullying sau 
hărţuirea sunt predictori pentru rate crescute de absenteism şcolar pentru victime [18]. Există, aşadar, o serie 
de cercetări care susţin relaţia dintre absenteismul şcolar şi problemele de externalizare [19, 20].  

În review-ul lui Goldstein şi al colaboratorilor săi [21] hărţuirea a fost înregistrată ca fiind un predictor 
pentru ajustarea psihologică a elevilor, care acţionează ca moderator pentru rezultatele academice, având 
efect inclusiv în rata de absenteism. Mai mult, elevii care au raportat o stimă de sine scăzută şi un concept al 
sinelui academic mai slab dezvoltat au prezentat niveluri mai ridicate de absenteism [22-24], iar elevii care 
chiulesc sunt mai predispuşi decât ceilalţi să aibă un nivel mai ridicat al anxietăţii [25, 26]. 

Literatura de specialitate bazată pe etiologia absenteismului sugerează că factorii asociaţi cu acesta sunt 
eterogeni în natura lor. Astfel, cercetătorii care se ocupă cu această arie de specialitate sunt nevoiţi să privească 
fenomenul absenteismului şcolar ca având diferite forme în funcţie de elevii care absentează [27-32]. Printre 
tipurile de absenteism asociate cu probleme de ordin psihologic de internalizare şi de externalizare se numără 
chiulul sau refuzul şcolar. Goldstein [33] integrează definiţia lui Guevermont [34], care spune că „o distincţie 
utilă între tipurile de absenteism şcolar persistent depinde de corelarea absenteismului cu o clasă largă de 
comportamente antisociale şi activitate delincventă sau cu stări afective precum anxietatea, fără să existe 
comportament antisocial”. Astfel, prima parte a definiţiei se referă la chiul, iar cea de-a doua face referire la 
refuzul şcolar [35].  

În concordanţă cu aceste rezultate, Goldstein se opreşte şi asupra cercetării lui Berg [36], care a concluzionat 
că dintr-un eşantion de 80 de elevi absenţi în mod constant 32% prezintă diagnostic de comportament disruptiv 
conform DSM-III-R, inclusiv tulburare de comportament opoziţionist-sfidător, iar 17% din cei 80 de elevi 
prezintă tulburări de dispoziţie sau de anxietate, în timp ce restul de 51% nu prezintă niciun diagnostic psiho-
logic. Review-ul lui Goldstein prezintă o integrare comprehensivă asupra etiologiei psihologice a absenteismului 
şi asupra absenţilor cronici. Aceste informaţii îşi demonstrează utilitatea în domeniul teoretic ca bază de 
cunoştinţe pentru următoarele cercetări în domeniu şi în practică pentru a fundamenta intervenţiile consilierilor 
şcolari şi ale psihologilor de a îmbunătăţi rata de prezenţă şcolară. 

Cercetările psihologice [37] sugerează că proporţia de elevi care chiulesc sau absentează persistent au 
concepte academice proprii mai sărace, niveluri generale scăzute de stimă de sine, caracteristici mai pronunţate 
pentru renunţarea la şcoală din diferite motive, niveluri mai ridicate de nevroticism şi niveluri mai ridicate de 
comportament antisocial decât elevii de aceeaşi vârstă şcolară, dar care frecventează şcoala. De asemenea, nu 
sunt foarte plăcuţi de către ceilalţi copii; de multe ori apar ca fiind trişti, nefericiţi, în lacrimi sau stresaţi; nu 
se pot concentra deloc sau foarte puţin; de multe ori spun minciuni; de multe ori sunt neascultători şi cel mai 
probabil au furat ceva o dată sau de mai multe ori.  

Într-un studiu realizat recent au fost investigate diferite profiluri ale celor care absentează raportându-se la 
indicatori academici, angajamentul faţă de şcoală, măsura în care absenteismul este cronic, implicarea academică 
a părinţilor, caracteristici sociodemografice şi comportamente de externalizare. Pe de altă parte, se pare că nu 
toţi elevii care absentează prezintă acelaşi risc de a ajunge să abandoneze şcoala. Spre exemplu, pentru cei 
care sunt în clase bune absenteismul poate fi văzut ca o activitate rebelă în care elevii se angajaează din 
dorinţa de autonomie, mai mult decât un indicator pentru comportamente problematice [38, 39]. Rezultatele 
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studiilor indică faptul că elevii care absentează de la şcoală sunt cei care cel mai probabil vor să abandoneze 
şcoala [40]. Pentru elevii care sunt neimplicaţi academic şi provin din familii unde părinţii nu se implică în 
viaţa lor academică absenteismul poate fi un indicator pentru comportamente problematice, precum agresi-
vitate, delincvenţă, consum de substanţe etc. [41]. 

O categorie aparte de factori care pot influenţa absenteismul şcolar sunt factorii individuali care ţin de 
capacitatea personală a fiecărui elev de a reacţiona, adică de resursele personale, de bogăţia şi calitatea sche-
melor de adaptare. Astfel, unii elevi au un potenţial mai mare de adaptare exprimat prin maleabilitate, comuni-
care, toleranţă la frustrare, acceptare a interdicţiilor, iar alţii unul mai redus, fiind mai intoleranţi, mai rigizi, 
mai puţin permisivi în relaţiile cu ceilalţi. În general, aceşti factori individuali pot fi grupaţi în două categorii:  

a) factori constituţionali dependenţi de zestrea ereditară şi de structura neuropsihică a copilului, cum ar 
fi: debilitate mentală, autism, hiperemotivitate, tendinţe agresive;  

b) unele particularităţi ale personalităţii în formare, de exemplu: diferite tulburări de caracter sau atitudini 
negative formate sub influenţa unor factori nefavorabili ai mediului. 

În ceea ce priveşte factorii externi, trebuie observat faptul că motivaţia elevului pentru învăţare, perseverenţa 
acestuia în activitate şi atitudinea sa faţă de şcoală sunt în strânsă relaţie cu realitatea psihopedagogică din şcoală, 
cu climatul afectiv din familie, cu gradul de dificultate a activităţii şcolare impuse de profesori sau părinţi.  

Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare 
socială, constituie un mediu educativ determinant. Dacă există dezacorduri sau tensiuni în mediul familial, 
acestea vor fi reflectate în conştiinţa copilului. Exigenţele exagerate, manifestate de unii părinţi faţă de copiii 
lor, favorizează eşecurile şcolare, provoacă ceea ce se numeşte „intoxicaţie intelectuală”, care generează 
irascibilitate şi chiar agresivitate în raport cu sarcinile şcolare. Copilul va dori să evadeze din acest mediu şi 
astfel, ca ultimă soluţie, va ajunge la absenteismul şcolar. 

Şi mediul şcolar poate prezenta uneori influenţe psihopedagogice negative, care determină fenomene de 
dezadaptare şcolară la elevi [42]. Câteva dintre aceste posibile influenţe negative sunt: sub- şi supraaprecierea 
capacităţilor reale ale elevului. Un factor foarte important al reuşitei şcolare a elevului îl reprezintă încrederea 
lui în forţele proprii, dar această încredere este, în mare măsură, ecoul aprecierii profesorului, al încrederii pe 
care el o acordă elevului. Când exigenţele profesorului faţă de un elev considerat submediocru sunt superficiale 
şi formale, învăţarea elevului respectiv devine formală şi mecanică. La fel de dăunătoare este, prin efectele ei, 
şi atitudinea de supraestimare de către profesor a posibilităţilor reale ale elevului. Ca efect al supraaprecierii 
şi al încrederii deosebite pe care o manifestă în capacităţile unui elev, profesorul îl supraîncarcă intelectual. 
Elevul în cauză va fi obligat să facă mereu faţă unei disproporţii, de ordin intensiv şi calitativ, între sarcinile 
şi cerinţele care-i sunt puse în faţă şi propria rezistenţă nervoasă. Acest dezacord între cerere şi ofertă îl poate 
determina pe elev să acţioneze fie prin protest şi respingere a exigenţei, fie printr-o îndeplinire formală a acesteia. 

O altă influenţă negativă este reprezentată de dezacordul care apare între profesor şi elev asupra motivaţiilor 
conduitei elevului. Între profesor şi elev pot să apară dezacorduri importante cu privire la motivele reale care 
explică reuşitele sau nereuşitele şcolare ale elevului [43]. 

Tot printre influenţele negative se numără şi conflictele individuale în cadrul clasei de elevi. Apariţia unor 
stări de tensiune între elevii unei clase, ca urmare a competiţiei care se dezvoltă uneori între ei sau ca urmare 
a conflictului de interese dintre ei, poate duce la crearea unor subgrupuri şi fracţiuni cu caracter închis, care 
nu comunică decât în cadrul lor strâmt şi care se izolează de restul clasei [44]. 

De multe ori, ca să scape de presiuni, elevul încearcă să evadeze, văzând în fenomenul absenteismului 
şcolar o cale de scăpare. Oricum, totul depinde foarte mult de modul în care elevii pot să-şi gestioneze prob-
lemele pe care le au şi să le facă faţă, precum şi de gradul de rezistenţă pe care îl prezintă în faţa presiunilor.  

În consecinţă, cele mai importante cauze ce pot conduce la absenteism şcolar sunt cele de natură personală, 
familială, şcolară şi socioeconomică. Dintre toţi aceşti factori, merită a fi puşi în discuţie cei de natură perso-
nală. În esenţă, adolescenţa este o perioadă a căutărilor şi a semnelor de întrebare în care persoana încearcă 
să-şi formeze propria identitate şi să-şi găsească un loc în societatea în care trăieşte. În cazul în care influenţele 
din jur sunt predominant negative şi apar pe fondul insuficientei maturizări emoţionale a adolescenţilor, 
aceştia vor experimenta diverse comportamente, unele indezirabile social, cum ar fi, de exemplu, fuga de la 
ore sau absenteismul şcolar. Prin urmare, este foarte important ca adolescentul să fie motivat şi consiliat, 
astfel că atunci când trăieşte diferite momente de criză educaţională să ştie să le gestioneze corespunzător. 

Climatul şcolar este un alt factor-cheie implicat în absenteismul şcolar. Climatul şcolar se referă la senti-
mentele elevului referitoare la conexiunea cu şcoala şi gradul de suport pe care elevul îl simte în legătură cu 
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nevoile academice, sociale şi altele. Climatul şcolar şi conectivitatea pot de asemenea să includă manage-
mentul pozitiv al clasei, participarea în activităţi extracurriculare şi proceduri disciplinare tolerante. Măsura 
în care elevul se simte în siguranţă, acceptat, valorificat şi respectat la şcoală este de asemenea un aspect-cheie 
al conectivităţii cu şcoala [45, 46]. Climatul şcolar corelează moderat, dar semnificativ cu prezenţa şcolară şi 
corelează negativ cu absenteismul şcolar. Studii empirice au dovedit corelaţia negativă dintre mărimea clasei 
şi a şcolii şi climatul şcolar [47]. Elevii din şcolile mici cu ore mai competitive, un grad de reţinere mai mic şi 
care au o relaţie mai bună cu profesorii mai puţin probabil vor renunţa la şcoală. Plictiseala în şcoli şi climatul 
şcolar inadecvat sunt motive-cheie pentru care tinerii lipsesc de la şcoală şi, eventual, renunţă la ea. Plictiseala 
este un motiv comun din care tinerii părăsesc programele de după şcoală. Un climat şcolar sărac poate fi legat 
de practici disciplinare dure şi inflexibile, reguli rigide privind reintegrarea şcolară, curriculumul şcolar slab 
adaptat nevoilor individuale sau intereselor unui copil, predare sărăcăcioasă şi relaţie profesor-elev deficitară, 
lipsa atenţiei pentru diverse probleme şi practicile inadecvate ale managmentului prezenţelor [48, 49].  

Implicarea parentală în progresul educaţional al copilului este, de asemenea, legată de reuşitele academice 
şi de prezenţa la activităţile didactice. Nu există o definiţie consensuală pentru implicarea parentală, deşi majo-
ritatea studiilor descriu acest concept prin comportamente, precum: cititul, prezenţa la şedinţele părinţi-profesori, 
verificarea temelor, limită la vizionarea TV în nopţile de dinainte de şcoală, implicarea activă în dezvoltarea 
şi progresul şcolar al unui copil şi monitorizarea prezenţelor copilului. Peste jumătate dintre elevii care nu au 
venit la ore (51%) au spus că nu au fost niciodată prinşi asupra faptului, iar 26,5% au fost prinşi doar o singură 
dată. Mai mult, 74,4% din elevii prinşi că nu au mers la cursuri nu au fost niciodată pedepsiţi pentru acest 
lucru de către şcoală sau părinţi. 

Implicarea parentală este un aspect-cheie pentru prezenţa şcolară a copilului, dar variabilele familiale mai 
vaste sunt, de asemenea, un factor contextual de risc. Cercetări ulterioare au dovedit că familiile cu adolescenţi 
cu comportament de refuz şcolar sunt deseori marcate de coeziune slabă şi conflict considerabil, detaşare, 
izolare [50, 51]. Creşterea absenteismului şcolar şi a riscului de abandon au fost recent puse în legătură cu 
părinţii alcoolici [52]. Alţi factori de risc includ divorţul, vecini problematici şi rele tratamente. A fost raportat 
că doar 54% din tinerii cu dificultăţi de prezenţă şcolară au trăit cu ambii părinţi şi 39% au trăit cu un singur 
părinte. Tinerii care trăiesc în cartiere dezorganizate, nesigure, care includ supravegherea deficitară a unui 
adult sunt supuşi riscului de absenteism şcolar. Tinerii cărora le-au fost aplicate rele tratamente sunt mai 
predispuşi să nu meargă la şcoală decât cei cărora acestea nu le-au fost aplicate [53, 54]. Studiile indică, de 
asemenea, faptul că cei care chiulesc şi absenţii persistenţi provin de cele mai multe ori din cămine dezavan-
tajate şi circumstanţe sociale nefavorabile [55-59].  

Concluzii 
Predictorii specifici din perspectiva individuală cel mai des întâlniţi în literatura de specialitate pentru 

absenteismul şcolar pot fi grupaţi după cum urmează: 
• Un prim set de predictori este reprezentat de performanţele şcolare. Realizările şcolare sunt prima faţetă 

a performanţelor şi constituie primul predictor al absenteismului şcolar. Acestea sunt măsurate prin intermediul 
notelor şi scorurilor la teste şi reflectă absenteismul şcolar în cazurile în care aceste realizări sunt la un nivel 
scăzut. Se presupune că sunt datorate efortului şi abilităţilor scăzute ale elevilor. Persistenţa este alt factor ce 
ţine de realizările şcolare şi se referă la gradul în care elevul renunţă la şcoală şi dacă mai apoi reia activitatea 
de elev. Tot aici intră şi înscrierea la un alt liceu şi astfel se presupune că persistenţa influenţează absenteismul 
şcolar datorită schimbării reţelei de suport social al elevului. Retenţia informaţiilor ca faţetă a performanţei 
şcolare şi transformarea lor în cunoştinţe prezice constant absenteismul şcolar în sensul în care cu cât retenţia 
informaţiilor este mai mică, cu atât cresc şi şansele de absenteism şcolar. 

• Al doilea set de predictori individuali este restrâns sub umbrela comportamentelor elevilor. Primul 
predictor din acest set este angajamentul. Acesta este surprins prin implicarea în activităţile academice – a fi 
prezent la ore, a realiza temele pentru acasă, a depune efort mental, a participa activ la ore etc. Angajamentul 
scăzut prezice rate crescute de absenteism şcolar şi, de obicei, are ca indicator absenteismul şcolar, iar anga-
jamentul crescut prezice o rată mai mare de absolvire. 

Devianţa este un alt predictor al absenteismului şcolar. Aceasta include consumul de droguri şi comporta-
mente de risc, dar şi delincvenţa manifestată în afara şcolii. Covârstnicii sunt un alt factor important pentru 
absenteismul şcolar şi îşi manifestă influenţa asupra atitudinilor şi comportamentelor celorlalţi. Studiile care 
arată cea mai puternică relaţie a covârstnicilor cu absenteismul şcolar sunt cele care se axează pe comporta-
mente delincvente. 
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• Al treilea set de predictori individuali ai absenteismului şcolar sunt atitudinile. Credinţele, valorile şi 
atitudinile elevilor sunt relaţionate cu comportamentele şi cu performanţa lor şcolară. Aceşti factori psihologici 
includ motivaţia, valorile, obiectivele şi o serie de percepţii ale elevilor – asupra sinelui şi asupra propriilor 
abilităţi. Cele mai multe studii din literatura de specialitate din acest domeniu au fost axate pe percepţiile 
asupra propriei persoane, precum stima de sine, conceptul de sine şi locusul de control. Obiectivele ţin de al 
treilea set de predictori şi se referă la valorizarea activităţii şcolare ca fiind instrumentală pe termen lung. Un 
indicator folosit în mod comun ţine de aşteptările educaţionale, iar la nivel de liceu a fost dovedit, prin studii, 
că nivelurile ridicate de aşteptări educaţionale se asociază cu o rată scăzută a absenteismului şcolar. 

Percepţiile despre sine ţin şi ele de al treilea set de predictori, dar sunt, mai degrabă, precursori importanţi 
ai motivaţiei şi angajamentului. Puţinele studii care s-au centrat pe percepţiile sinelui în relaţie cu absenteismul 
şcolar, iar, în principal, cele care s-au folosit de locusul de control extern – atribuirea controlului asupra pro-
priului destin unor factori externi mai degrabă decât unor interni – au demonstrat corelaţii semnificative cu 
absenteismul şcolar. 

• Ultimul set de predictori ai absenteismului şcolar includ caracteristicile demografice ale zonei de pro-
venienţă a elevilor, sănătatea elevilor şi experienţele trecute legate de şcoală, pentru care datele din literatura 
de specialitate sunt mixte, unele indicând o relaţie semnificativă şi un sens negativ pentru fiecare dintre pre-
dictori cu absenteismul şcolar. 
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