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Abstract: Adolescents’ participation in all the matters that affect them has great importance 
for their life and well-being. Just a few studies explore adolescents’ social participation and 
even less address the link between adolescents’ participation and their subjective well-being 
(SWB). This article explores adolescents’ perceptions on their participation in family, school, 
and community and its’ relationship with their SWB measured by four psychometric scales: 
OLS, SLSS5, BMSLSS and PWI-SC5. Data have been collected within International Survey 
of Children’s Well-Being-ISCWeB (the fi rst international extended pilot 2011-2012) from four 
samples of adolescents (M=12,1, SD=0,68): Brazil, Chile, Romania and Spain. Descriptive 
and exploratory analyzes were performed using independent sample ‘t’ test in order to examine 
mean scores of the SWB indicators by gender in the four countries and Pearson Chi-Square 
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Introducere

Anul trecut, lumea a sărbătorit cea de-a 25-a 
aniversare a Convenţiei Internaţionale cu privire 
la Drepturile Copilului. Dreptul de participare 
al copiilor şi adolescenţilor este un principiu 
fundamental recunoscut pe scară largă de cadrul 
normativ internaţional, considerat ca un principiu 
călăuzitor ce ar trebui aplicat în toate aspectele şi 
contextele de viaţă ale copiilor (Ben-Arieh, 2005). 
Noua sociologie a copilăriei a produs schimbări 
majore atât în felul în care adulţii percep copilăria 
şi se raportează la copiii (Mayall, 2000), cât şi 
în privinţa rolului şi locului copiilor în cadrul 
societăţii. Copiii sunt „actori sociali” care 
participă activ în familie şi în societate, putând 
infl uenţa deciziile cu privire la viaţa şi viitorul lor 
(Qvortrup, 1987; James şi Prout, 2005).

Participarea este un concept-cheie al calităţii 
vieţii şi una din principalele caracteristici ale 
bunăstării (Weisner, 1998, 75-76; Fattore et al., 
2007, 18). Ea este, de asemenea, considerată 
un nou domeniu al bunăstării copiilor 
(Ben-Arieh, 1997, 2004) care apare în unele 
indexuri comparative la nivel internaţional 
şi în instrumentele de măsurare a bunăstării 
copiilor (Land et al., 2001; HM Government, 
2004; Bradshaw et al., 2007a; Land et al., 2007; 
Welsh Assembly Government, 2008; Rees et al., 
2010a). Unii autori se referă la participare ca la un 
indicator pozitiv al bunăstării copilului (Kirby et 

al., 2003; Lippman et al., 2014). Legătura dintre 
drepturile copiilor şi bunăstarea acestora este un 
subiect puţin dezbătut în literatura de specialitate. 
El ar necesita însă o tratare mai aprofundată, 
datorită faptului că implementarea drepturilor 
copilului urmăreşte bunăstarea acestuia pe toate 
planurile (Lundy, 2014).

Un număr mare de documente şi rapoarte 
internaţionale ale unor organizaţii precum 
Consiliul Europei, UNICEF, Human Rights 
Watch Children’s Rigths Division sau Eurochild 
evidenţiază importanţa deosebită a dreptului 
copiilor de a participa în chestiuni care îi privesc 
şi sunt importante pentru viaţa şi bunăstarea 
lor. De asemenea, un număr mare de cercetări 
a subliniat competenţa copiilor, capacităţile şi 
dorinţa lor de a participa, precum şi potenţialul 
lor de a furniza datele valide cercetătorilor 
în diferite domenii şi aspecte ale vieţii lor 
(UNICEF, 2001a, 2001b; Uniunea Europeană, 
2011; Bradshaw et al., 2013; Casas şi Bello, 
2012; Camfi eld et al., 2009; Crivello et al., 
2009; Fattore et al., 2009; Walker et al., 2008). 
Cercetătorii au discutat despre impactul pozitiv 
al Convenţiei ONU cu privire la Drepturile 
Copilului asupra domeniilor-cheie ale bunăstării 
copilului. Punerea în aplicare a unora dintre 
drepturile copiilor, cum ar fi  cel de a participa 
şi de a fi  ascultat, rămâne o provocare în multe 
ţări (Mekonen şi Tiruneh, 2014), chiar şi în 
ţările democratice. Aceasta în principal deoarece 

to test gender differences between the group of adolescents who perceive they are listened by 
adults and the group with nonparticipation. The relationship between adolescents’ perception on 
participation in family, school and community, gender and their SWB was explored by analysis 
of variance (ANOVA). The results indicated that greater perceived participation of adolescents 
aged 12 is signifi cantly associated with higher subjective well-being. Variations between 
countries in SWB in the way that adolescent’s perceive their participation and also between boys 
and girls were found. The results are discussed with focus on the implementation of children’s 
rights and programs which enables adolescents’ participation in the contexts of their life and 
also on the need to improve policies for children and adolescents. 
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copiii şi adolescenţii nu sunt priviţi, în general, 
ca cetăţeni şi oportunităţile lor de a participa sunt 
limitate (Lansdown, 2010). Rapoarte recente 
arată că Marea Britanie este unul dintre cele mai 
avansate state ale Uniunii Europene cu privire 
la punerea în aplicare a dreptului participării 
copiilor (Davey, 2010). Promovarea participării 
copiilor şi adolescenţilor este un pilon prioritar 
în cadrul strategiilor locale şi guvernamentale 
menite să îmbunătăţească viaţa tinerei generaţii 
în ţări precum Irlanda, Finlanda şi Danemarca 
(Department of Children and Youth Affairs, 
2000; Council of Europe, 2011a). Există 
iniţiative şi în ţări precum România de a forma şi 
implica adolescenţii ca parte activă în procesul 
decizional din cadrul comunităţii în care trăiesc 
(Delegat de Tineret al României la ONU, 2015).

Strategia Consiliului Europei pentru Drepturile 
Copilului (2012-2015) prevede că una dintre 
principalele provocări la nivel internaţional este 
respectarea drepturilor de participare ale copiilor, 
care „au acces limitat la informaţii şi opiniile lor 
în viaţa publică şi privată sunt rareori solicitate 
sau nu li se acordă atenţia cuvenită” (Council of 
Europe, 2012, 4). În multe situaţii participarea 
copiilor în procesul de luare a deciziilor este 
mai degrabă un proces formal (Moldovanu et 
al., 2011). Pentru a participa efectiv, copiilor 
şi adolescenţilor ar trebui să le fi e furnizate 
de către adulţi informaţiile şi oportunităţile 
corespunzătoare (Doek, 2014). Participarea 
copilului „este un drept, nu o obligaţie” 
(UNICEF, 2001a, 2), deci presupune implicarea 
liberă a copiilor şi respectarea de către adulţi a 
părerilor lor. Incongruenţa între discursul teoretic 
şi punerea în aplicare a acestor principii şi teorii 
este determinată în principal de faptul că imaginea 
socială a adulţilor asupra copilăriei este diferită de 
acest cadru juridic internaţional promovat, dar şi 
de faptul că cele mai multe informaţii referitoare 
la viaţa şi bunăstarea copiilor provin de la adulţi 
(părinţi, profesori, alţi experţi) şi nu direct de la 
copii. Atitudinile şi normele culturale afectează şi 
ele nivelul şi formele de participare ale copiilor 
şi adolescenţilor la societatea civilă (Sancar şi 
Severcan, 2010). De asemenea, realităţile politice 
care variază în fi ecare ţară infl uenţează modul în 

care adulţii percep copiii şi adolescenţii, precum şi 
implementarea drepturilor lor (UNICEF, 2001c). 
Dreptul copiilor şi adolescenţilor de a participa 
este stipulat în mai multe articole ale Convenţiei 
ONU cu privire la Drepturile Copilului (articolele 
2, 13, 14, 15, 17), dar este formulat în mod explicit 
la articolul 12 care se referă la respectarea opiniilor 
copiilor în toate chestiunile care îi privesc în mod 
direct. În această studiu participarea se referă la 
dreptul fi ecărui copil, indiferent vârstă de a fi  
ascultat de către adulţi articolul 12 din Convenţia 
ONU cu privire la Drepturile Copilului (United 
Nations General Assembly, 1989).

Copiii şi adolescenţii pot participa la procesul 
de luare a deciziilor şi pot acţiona în aproape 
orice context social, formal sau informal: în 
familie, în şcoală, în domeniul sănătăţii şi luării 
deciziilor medicale, prin intermediul cluburilor 
şi organizaţiilor de tineret, prin activităţi 
sportive, întâlniri la nivel comunitar, prin 
oraşe „prietenoase cu copiii” şi strategii locale, 
ateliere de lucru cu agenţiile guvernamentale 
şi de dezvoltare, prin intermediul mass-media, 
prin forumuri internaţionale, în cadrul 
parlamentelor copiilor şi a strategiilor naţionale 
(Commonwealth Secretariat, 2002).

Deşi există multe cadre instituţionale, 
mijloace participative şi structuri prin care copiii şi 
adolescenţii îşi pot exercita dreptul de a participa 
într-un mod sustenabil, efi cient şi favorabil 
incluziunii, nu putem vorbi pe larg despre o cultură 
a participării. Potrivit obiectivului strategic recent 
al Strategiei Consiliului Europei pentru Drepturile 
Copilului (2012-2015), promovarea unei culturi a 
respectului faţă de copii ar trebui să înceapă cu 
schimbarea atitudinii adulţilor în ceea ce priveşte 
participarea copiilor în toate contextele vieţii lor 
(Council of Europe, 2012).

Nu sunt multe date referitoare la nivelurile 
participării copiilor şi adolescenţilor în diferite 
contexte ale vieţii lor şi la măsura în care ei 
simt că se pot exprima şi pot avea o infl uenţă în 
chestiunile care îi privesc. Cu atât mai puţine sunt 
disponibile cercetări comparative internaţionale 
asupra relaţiei dintre participare şi indicatorii 
de bunăstare subiectivă. Implicarea copiilor în 
luarea deciziilor este o orientare recentă, asociată 
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cu recunoaşterea faptului că sunt cetăţeni ale 
căror drepturi şi opţiuni trebuie să fi e respectate 
de adulţi. Prin urmare, înţelegerea modului în 
care participarea este asociată cu bunăstarea 
subiectivă a copiilor şi adolescenţilor ar trebui să 
fi e una dintre direcţiile principale de cercetare în 
domeniul tineretului.

Acest articol încearcă să umple un gol în 
literatura de specialitate. Vom începe prin trecerea 
în revistă a literaturii existente privind participarea 
adolescenţilor (defi niţii, forme şi contexte, teorii 
şi cadre normative) şi a legăturii între participarea 
copiilor şi adolescenţilor şi bunăstarea lor. Vom 
analiza apoi percepţiile adolescenţilor cu privire 
la participarea lor în cadrul a trei contexte diferite: 
familie, şcoală şi comunitate. Relaţia dintre 
bunăstarea subiectivă a adolescenţilor din cele 4 ţări 
vorbitoare de limbă latină (Brazilia, Chile, România 
şi Spania), precum şi percepţia lor cu privire la 
participarea în familie, şcoală şi comunitate (datele 
privind această ultimă formă de participare sunt 
disponibile numai pentru România şi Spania). 
De asemenea, va fi  explorată interacţiunea dintre 
percepţia participării adolescenţilor şi gen. În fi nal 
vom discuta implicaţiile rezultatelor pentru cercetare 
şi intervenţie: creşterea gradului de conştientizare 
a importanţei participării adolescenţilor în rândul 
adolescenţilor, părinţilor, cercetătorilor, societăţii 
civile şi factorilor de decizie, precum şi a valorii 
respectării acestui principiu nu numai pentru fi ecare 
persoană în parte, ci şi pentru întreaga societate.

Participarea adolescenţilor 
în diferite contexte

În mod similar cu conceptul de bunăstare, 
participarea are multe defi niţii şi interpretări. De 
aceea el este un subiect complex, pe care mulţi 
autori şi organizaţii internaţionale îl analizează. 
Cele mai multe dintre defi niţiile pe care le-am 
trecut în revistă se referă la participare ca la un 
proces „de împărtăşire a deciziilor care afectează 
viaţa individului şi viaţa comunităţii în care acesta 
trăieşte” (Hart, 1992, 5), „în care copiii şi tinerii 
se implică alături de alte persoane în problemele 
care privesc condiţiile lor individuale şi colective 
de viaţă” (Chawla, 2001, 2). Participarea 

adolescenţilor este prezentată ca „implicarea 
adolescenţilor în infl uenţarea proceselor, 
deciziilor şi activităţilor” (UNICEF, 2001a, 11). 
Ea presupune nu numai componenta de luare a 
deciziilor, ci şi cea de schimbare care ar trebui 
să urmeze după aceea (Burke, 2008). Potrivit 
lui Barber (2009), conceptul de participare este 
controversat, de multe ori nefi ind bine defi nit din 
punct de vedere teoretic, iar formele de participare 
nu sunt toate democratice sau egalitare. Trecând 
în revistă principalele modele ale participării 
tinerilor, Barber (2009) observă că acestea 
oferă o imagine despre mecanismele ierarhice şi 
potenţialul transfer de putere la diferite niveluri 
de participare a tinerilor. În mod similar, Lundy 
(2014) vorbeşte despre o interpretare denaturată 
a conceptului de participare a copiilor, care este 
adesea asociat de către adulţi doar cu participarea 
acestora la activităţi, mai degrabă decât cu 
participarea la luarea deciziilor. Acelaşi autor 
constată că, în contextul cercetărilor, participarea 
copiilor se referă numai la o singură etapă – copiii 
ca participanţi direcţi la cercetare, implicarea 
lor în designul cercetării, colectarea datelor, 
interpretarea şi diseminarea rezultatelor fi ind de 
multe ori ignorate. Chawla (2001, 2) afi rmă că 
forma de participare cea mai adecvată variază în 
funcţie de circumstanţe precum cultura, vârsta, 
sexul, contextul, condiţiile politice, resursele 
disponibile şi obiectivele participanţilor. 
Adolescenţii se confruntă cu diferite experienţe 
şi provocări şi au diferite oportunităţi, dar toate 
acestea depind foarte mult de contextul în care 
trăiesc şi de caracteristicile grupurilor din care 
aceştia fac parte (United Nations Children’s 
Fund, 2011).

Potrivit lui Barber (2009, 34), relaţia 
dintre bunăstarea tinerilor şi participarea lor 
este explicată de teoria capitalului social. „A 
fi  conectat la comunitate ca cetăţean” şi „a 
participa la activităţi care îţi oferă satisfacţie”, 
susţine el, sunt părţi fundamentale ale procesului 
de înţelegere a bunăstării. Morrow (1999, 757) 
completează că prin prisma capitalului social 
poate fi  „explorat modul în care copiii ca actori 
sociali modelează şi infl uenţează mediile în care 
trăiesc”. Capitalul social joacă un rol important 
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în infl uenţele socio-structurale asupra copiilor, 
în special pe segmentul de vârstă adolescentin 
şi la vârstele mai mari. El infl uenţează mai ales 
posibilităţile de autonomie, participare şi luare 
a deciziilor în mediile şi instituţiile în care 
tinerii se afl ă, în special în cadrul sistemului de 
învăţământ (Morrow, 1999, 760).

Studiile care au abordat bunăstarea 
copilului din punct de vedere ecologic au arătat 
importanţa şi infl uenţa mediului în care copiii 
cresc şi se dezvoltă constant, interacţionând cu 
ceilalţi (Garbarino, 2014). Teoria ecologică a 
lui Bronfenbrener explică importanţa relaţiilor 
şi interacţiunilor copiilor în diverse contexte 
sociale, economice, politice şi culturale ale 
vieţii. Din perspectiva ecologică, participarea 
copiilor are funcţia de a îmbunătăţi relaţiile 
acestora cu adulţii şi cu colegii lor, deoarece 
permite activarea mecanismelor care facilitează 
dezvoltarea abilităţilor, valorilor, competenţelor, 
aspiraţiilor, stimei de sine, pe scurt întregul 
potenţial al fi ecărui copil şi, de asemenea, le 
oferă satisfacţie. Participarea este un exerciţiu 
deopotrivă comportamental şi social, care 
dezvoltă independenţa copilului şi conduce 
pe termen lung la crearea unui individ adaptat 
la noua societate informaţională, bazată pe 
cunoaştere. Decizia ca şi act nu mai este 
monopolul adulţilor care au puterea asupra 
vieţilor copiilor, în virtutea maturităţii şi 
experienţei lor. În prezent, pregătirea şcolară 
a copiilor începe mai de timpuriu, fapt care 
îi pune în situaţia de a fi  echipaţi cu abilităţi 
şi competenţe prin care să poată să răzbată în 
această societate care se complică tot mai mult 
pe toate planurile: social, politic, economic.

Contextele în care adolescenţii pot 
participa sunt multe: de la nivel personal la cel 
internaţional, de la casă şi şcoală la proiecte 
comunitare locale şi evenimente internaţionale. 

Participarea poate, de asemenea, varia de 
la simplul fapt de a fi  informat la iniţierea şi 
luarea deciziilor-cheie (UNICEF, 2001a). 
Potrivit lui Zambrano et al. (1997), participarea 
nu este doar un drept, ci şi un proces de 
formare, dar şi o modalitate de a democratiza 
oportunităţile. Cu alte cuvinte, competenţa de a 

participa în mod efi cient este învăţată de copii 
şi adolescenţi în experienţele şi activităţile lor 
zilnice, depinzând de posibilităţile pe care le au 
în mediul în care trăiesc.

Participarea în cadrul familiei

Familia constituie primul mediu unde 
copiii învaţă să participe şi au posibilitatea 
de a practica acest drept (UNICEF, 2002). În 
contextul privat al familiei, copiii îşi exercită 
dreptul de participare care constă atât în a fi  
consultaţi şi ascultaţi, cât şi în implicarea lor 
activă în deciziile şi activităţile casnice. În 
familie, copiii dobândesc competenţele de bază 
care îi ajută să participe mai târziu în sfera 
publică: grupul de prieteni, şcoală, comunitate, 
deciziile de politică publică şi societatea în 
general (Richter şi Zratler, 2011). Conform 
lui González et al. (2015), doar câteva studii 
au fost realizate pe tema participării copiilor 
şi adolescenţilor în contextul familiei şi foarte 
puţine cercetări au explorat participarea dintr-o 
perspectivă de gen. Trecând în revistă studiile 
de specialitate în acest domeniu, autorii le-au 
împărţit în trei categorii: relaţiile dintre părinţi 
şi copii, cooperarea în cadrul gospodăriei şi 
autonomie şi independenţă.

Deşi este unul dintre cele mai importante 
spaţii în care trebuie să se aplice dreptul de 
participare, familia îi oferă adesea copilului un 
rol pasiv care presupune doar reacţia copiilor 
la regulile şi normele impuse de părinţii lor 
(Palamari, 2007). Cu toate acestea, Bădescu 
şi Petre (2012) au identifi cat într-un eşantion 
de copii şi adolescenţi români din mediul 
rural un nivel scăzut de participare a copilului 
în comunitate în contrast cu participarea în 
contextul familial, unde copiii sunt ascultaţi de 
către adulţi şi implicaţi în procesul decizional. 
De asemenea, rezultatele unui studiu pe un 
eşantion reprezentativ de 5.934 de adolescenţi 
spanioli indică faptul că sunt în general de acord 
că pot participa în cadrul familiei: 71,5% din 
băieţi şi fete sunt de acord sau foarte de acord 
cu afi rmaţia „eu pot participa la deciziile luate 
acasă” şi doar 6,4% nu sunt de acord sau sunt 
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în dezacord puternic cu acest aspect (González 
et al., 2015).

Doar 60% dintre respondenţii studiului 
internaţional Young Voices (UNICEF, 2001b) 
consideră că opiniile sau punctele lor de vedere 
sunt luate în considerare în familie, iar 9% declară 
că nu participă deloc la deciziile din cadrul 
acesteia. Aceleaşi date pun în evidenţă faptul că 
două categorii de copii sunt mult mai implicate 
în deciziile familiei: cei din familii cu un singur 
copil şi cei din grupurile socio-economice mai 
înstărite. Rezultatele unui studiu comparativ 
realizat cu tineri în Belgia, Canada şi România 
a arătat că discuţiile despre politică în cadrul 
familiei sunt un instrument puternic pentru a 
transmite copiilor valori politice. Ele au şi un 
efect puternic asupra modelelor de participare 
a adolescenţilor (Quintelier et al., 2007). 
Rezultatele unei cercetări realizate cu 1.545 de 
copii şi adolescenţi români referitor la părerile 
lor cu privire la aplicarea drepturilor copiilor au 
relevat faptul că dreptul de a-şi exprima liber 
opinia (14,9%) este al doilea ca importanţă după 
dreptul la viaţă, conform percepţiei lor. Fetele au 
o percepţie mult mai optimistă asupra modului 
în care adulţii respectă drepturile copiilor decât 
băieţii, dar în ceea ce priveşte dreptul de a-şi 
exprima liber părerile, fetele spun că acesta 
este mai puţin respectat (40,4%) comparativ cu 
băieţii (34,2%) (Alexandrescu şi Bălan, 2006).

Participarea în cadrul şcolii

Alături de familie, şcoala este unul dintre 
contextele-cheie de zi cu zi din viaţă ale 
adolescenţilor şi un loc în care copiii petrec mult 
timp şi interacţionează cu diferite persoane: 
profesori, colegi şi prieteni. De asemenea, ei 
participă la diverse activităţi. Rezultatele unui 
studiu comparativ în România şi Spania a 
arătat că satisfacţia legată de şcoală este strâns 
legată de cea cu profesorii şi, de asemenea, că 
experienţa şcoală pozitivă (satisfacţia cu viaţa 
de elev) este puternic corelată cu bunăstarea 
subiectivă a adolescenţilor (Casas et al., 2013a). 
Se poate afi rma faptul că în cadrul relaţiilor cu 
profesorii lor, adolescenţii doresc să aibă o bună 

comunicare cu ei, ceea ce înseamnă nu numai să 
asculte, ci şi să fi e ascultaţi de către adulţi.

Participarea copiilor şi adolescenţilor în 
cadrul şcolii a fost studiată în cadrul proiectului 
internaţional Young Voices, care a arătat că doar 
7 din 10 copii raportează că au relaţii bune sau 
foarte bune cu profesorii lor. 3% dintre copii 
şi adolescenţi spun că au relaţii proaste cu 
profesorii şi au tendinţa de a da vina pe profesori 
pentru acest fapt, spunând că îi tratează în mod 
nedrept, îi ceartă şi nu îi ascultă. Categoriile 
de copii şi adolescenţi care au raportat că au 
relaţii bune sau foarte bune cu profesorii lor 
sunt următoarele: cei cu nivel mai ridicat de 
fericire, fetele din ţările în curs de dezvoltare, 
copiii mai mici (UNICEF, 2001b). În România, 
aproximativ 73% dintre elevi consideră că 
profesorii îi ascultă şi ţin cont de ceea ce spun. 
Fetele, copii de vârste mai mici (8-11 ani), cei 
din mediul rural şi cei cu note mai mari au o 
părere mai pozitivă în acest sens (Bălţătescu şi 
Bacter, 2015). Diverse rapoarte internaţionale 
prezintă importanţa participării adolescenţilor 
în procesul educaţional. Potrivit unor cercetări 
recente desfăşurate în ţările europene, contribuţia 
activă, ideile şi punctele de vedere ale tinerilor 
la diferite proiecte şcolare şi comunitare locale 
subliniază importanţa implicării copiilor în toate 
fazele proiectului: planifi care, documentare, 
implementare şi diseminarea proiectelor 
(Kränzl-Nagl şi Zartler, 2010).

În România, Consiliul Naţional al Elevilor 
(CNE) funcţionează ca structură consultativă 
a Ministerului Educaţiei Naţionale din 2007, 
fi ind structura reprezentativă a elevilor la nivel 
naţional. Scopul principal al Consiliului Naţional 
al Elevilor este de a apăra şi promova drepturile 
şi interesele elevilor şi de a implica elevii în actul 
educaţional, viaţa civică, socială şi culturală 
prin promovarea proiectelor şi programelor care 
încurajează dezvoltarea personală a elevilor, 
voluntariatul şi implicarea în comunitate 
(Ministerul Educației și Cercetării Naționale, 
Consiliul Elevilor, 2015). Cu toate acestea, în 
România nu există platforme de participare a 
copiilor şi adolescenţilor la nivel şcolar, iar cele 
existente permit un grad redus de implicare şi 
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luare în considerare a opiniilor elevilor referitor 
la procedurile administrative, alegerea şcolii, 
problemele de disciplină, deciziile cu privire la 
curricula şcolară, evaluările formale etc.

Participarea în cadrul comunităţii

Comunitatea reprezintă un alt spaţiu în care 
adolescenţii trăiesc şi interacţionează zi de zi. 
Comunitatea înseamnă relaţiile cu oamenii care 
locuiesc în vecinătate şi cu autorităţile, zona în 
care trăiesc, instituţiile cu care interacţionează, 
serviciile pe care le accesează. Participarea 
adolescenţilor în cadrul comunităţii presupune 
formarea şi implicarea acestora ca parte activă 
în procesul decizional din comunitatea în care 
trăiesc. Există mai multe structuri participative 
la nivel comunitar: proiecte prin care 
adolescenţii pot participa activ la soluţionarea 
problemelor din comunităţile în care trăiesc, 
dezvoltarea de noi servicii şi îmbunătăţirea 
celor existente, implicarea adolescenţilor în 
proiecte de cercetare în care ei culeg datele şi le 
interpretează. Participarea efi cientă la procesele 
de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor 
la nivel local în colaborare cu autorităţile locale 
dezvoltă capacitatea tinerilor (Landsdown, 2001; 
Moldovanu et al., 2011). Unul dintre proiectele 
naţionale care are ca scop dezvoltarea capacităţii 
adolescenţilor de a fi  implicaţi în promovarea 
iniţiativelor la nivel local şi naţional şi crearea 
oportunităţilor de a participa la viaţa comunităţii 
este Reţeaua de Iniţiativă a Adolescenţilor, un 
proiect al UNICEF România (Delegat de Tineret 
al României la ONU, 2015).

Veenhoven (2001) observă la adulţi, dar şi la 
copii efectele pozitive ale implicării şi participării 
în proiectarea şi funcţionarea serviciilor în cadrul 
comunităţii asupra percepţiilor şi evaluărilor 
utilizatorilor acestor servicii (în cazul copiilor e 
vorba de implicarea în proiectarea spaţiilor de 
joacă deschise în oraş). Datele unui studiu recent 
arată că doar 66,8% dintre adolescenţii români au 
raportat că sunt de acord cu afi rmaţia „primăria 
le cere copiilor şi tinerilor părerea despre lucruri 
care sunt importante pentru ei” (Grigoraş, 
2014). Aceste date arată că adolescenţii nu 

comunică prea mult cu autorităţile locale. Puţini 
copii şi adolescenţi din Europa (15%) percep 
că opinia lor nu este luată în considerare de 
către administraţia publică locală şi un procent 
destul de ridicat de tineri (61%) cred ca opiniile 
lor nu sunt sufi cient luate în considerare sau nu 
sunt luate în considerare deloc şi se îndoiesc că 
autorităţile ţin cont de părerile lor atunci când 
iau decizii (UNICEF, 2001b).

Participarea şi bunăstarea 
subiectivă a adolescenţilor

Bunăstarea subiectivă este defi nită ca o sumă 
de „evaluări cognitive şi afective ale vieţii unei 
persoane” (Diener et al., 2002, 63). Dimensiunea 
cognitivă se referă la modul cum este satisfăcută 
sau nu o persoană de viaţa ei în general şi 
depinde de satisfacţia sa cu diferite domenii 
ale vieţii (în cazul copiilor şi adolescenţilor 
familia, şcoala, prietenii, zona de locuit etc.). 
Dimensiunea afectivă a bunăstării subiective se 
referă la sentimentele şi emoţiile faţă de viaţa ca 
întreg. Interesul adulţilor în ascultarea opiniilor 
şi punctelor de vedere ale copiilor despre viaţa şi 
experienţele lor este destul de nou, dar în ultimele 
decenii s-au realizat tot mai multe cercetări la 
nivel internaţional pe această temă (Ben-Arieh et 
al., 2014). 

Rezultatele studiilor cu adulţi au arătat că 
participarea, în special cea politică, este asociată 
pozitiv cu bunăstarea subiectivă a indivizilor 
(pentru o trecere în revistă vezi Bălţătescu, 2014, 
137-139). Alte studii au arătat că şi participarea 
socială este corelată cu bunăstarea subiectivă 
(Bian et al., 2014; Portella et al., 2013). De 
asemenea, sociologii au arătat că fericirea este 
puternic corelată cu participarea în organizaţiile 
voluntare (Veenhoven, 2001; Bălţătescu, 2008). 

Date recente ale cercetărilor internaţionale 
asupra bunăstării subiective a copiilor au indicat 
faptul că aceştia îşi cunosc drepturile şi au 
capacitatea de a-şi exprima punctele de vedere 
şi părerile într-un mod valid cu privire la diferite 
aspecte ale vieţii lor (Rees şi Main, 2015). Un 
studiu realizat cu adolescenţi europeni arată că, 
în opinia lor, dreptul la participare este cel mai 
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important, după dreptul la educaţie şi cel de a 
fi  copil. Cu alte cuvinte, adolescenţii îşi doresc 
ca vocea lor să fi e ascultată şi opiniile lor să fi e 
respectate atât în deciziile legate de familie, cât 
şi în ceea ce priveşte educaţia lor sau exercitarea 
dreptului de vot (Uniunea Europeană, 2011). 
Dreptul la participare al copiilor şi adolescenţilor 
este relevant pentru exercitarea tuturor celorlalte 
drepturi, în cadrul familiei, şcolii şi în contextul 
social şi comunitar. Domeniile în care copiii şi 
adolescenţii ar dori să fi e consultaţi mai mult de 
către administraţia locală şi punctul lor de vedere 
să fi e luat în considerare în cazul procesului 
decizional sunt activităţile de timp liber, educaţia 
şi problemele de mediu (UNICEF, 2001b).

Rees et al. (2010a), într-o cercetare care a 
avut ca scop dezvoltarea unui index al bunăstării 
subiective a copiilor, constată că măsura în care 
adolescenţii şi copiii îşi pot exercita dreptul 
în procesul de luare a deciziilor a fost unul 
dintre cele mai puternice şase aspecte care le 
afectează nivelurile de satisfacţie, alături de 
familie, aspectul fi zic, bani/posesiuni materiale, 
utilizarea timpului şi sănătatea. González et 
al. (2015) constată că percepţia adolescenţilor 
asupra participării lor la deciziile din cadrul 
familiei este asociată cu scoruri mai mari ale 
bunăstării lor subiective. Acelaşi studiu a arătat 
că anumite aspecte relaţionale între adolescenţi 
şi părinţii lor, cum ar fi  petrecerea unui timp 
de calitate împreună, frecvenţa cu care învăţa 
împreună, satisfacţia cu persoanele cu care 
trăiesc şi satisfacţia legată de modul în care 
sunt ascultaţi, sunt predictori ai participării 
percepute în familie, atât pentru fete cât şi 
pentru băieţi. De asemenea, studii recente au 
demonstrat că bunăstarea copiilor este mult 
mai scăzută în rândul celor care raportează 
neparticiparea în familie, comparativ cu copiii 
care raportează neparticiparea în comunitate sau 
la şcoală, deci copiii sunt mai afectaţi de faptul 
că nu sunt ascultaţi în cadrul familial (Grigoraş, 
2014). Asocieri pozitive între participare şi 
bunăstarea subiectivă au fost identifi cate la copii 
şi adolescenţi (Casas şi Bello, 2012; Navaro, 
2010), cei care au raportat că participă în diferite 
medii: familie, şcoală, comunitate au înregistrat 

scoruri mai mari ale bunăstării subiective.
Relaţia dintre gen şi participarea copiilor şi 

adolescenţilor a fost puţin explorată. Studiile 
existente au relevat faptul că în comparaţie 
cu băieţii, fetele comunică mai mult despre 
sentimentele şi problemele lor decât băieţii 
(Youniss şi Ketterlinus, 1987; Zani, 1993, apud 
González et al., 2015) şi înregistrează scoruri 
mai mari în privinţa participării sociale în 
context şcolar comparativ cu băieţii. Diversitatea 
rezultatelor obţinute e justifi cată în principal 
de două aspecte: tipul de instrument folosit şi 
domeniul specifi c care este măsurat (González et 
al., 2015). 

Obiectivele cercetării

Scopul acestui articol este să exploreze 
percepţiile cu privire la participarea adolescenţilor 
din 4 ţări vorbitoare de limbi latine (Brazilia, Chile, 
România şi Spania). Participarea este urmărită în 
diferite medii: familie, şcoală, comunitate şi se va 
studia relaţia acesteia cu bunăstarea lor subiectivă 
măsurată prin patru scale psihometrice: OLS, 
SLSS5, BMSLSS şi PWI-SC5. De asemenea, va 
fi  analizată interacţiunea dintre gen şi percepţia 
participării adolescenţilor în raport cu bunăstarea 
lor subiectivă.

Metodologie

Datele au fost colectate în cadrul Studiului 
internaţional privind bunăstarea copiilor 
(ISCWeB), în cadrul primei anchete-pilot 
extinsă care a avut loc în 2011-2012. Ele provin 
din patru eşantioane de adolescenţi din Brazilia, 
Chile, România şi Spania (total 8.802 băieţi şi 
fete).

În acest articol am folosit trei itemi din 
chestionar care se referă la percepţia pe care 
adolescenţii o au cu privire la participarea 
lor în trei contexte de viaţă: familia, şcoala 
şi comunitatea. Participanţii la studiu au fost 
rugaţi să îşi exprime acordul sau dezacordul 
(pe o scală cu 5 trepte unde 5 = foarte de acord 
şi 1 = dezacord total) referitor la următoarele 
enunţuri: „părinţii mei (sau persoanele care au 
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grijă de mine) mă ascultă şi ţin cont de ceea ce 
spun”, „profesorii mă ascultă şi ţin cont de ceea 
ce spun”; „Primăria le cere părerea copiilor şi 
tinerilor despre lucrurile care sunt importante 
pentru ei”. Cele trei variabile de participare au 
fost dihotomizate: o categorie cei care participă – 
foarte de acord şi de acord, iar cealaltă categorie 
care nu participă – dezacord şi dezacord total.

Au fost folosiţi patru indicatori (scale 
psihometrice adaptate care fac parte din 
chestionarul studiului ISCWeB) pentru a 
explora bunăstarea subiectivă a adolescenţilor: 
Satisfacţia cu viaţa ca întreg a adolescenţilor 
(OLS) a fost măsurată printr-o singură întrebare 
pe o scală cu 11 puncte, unde 0 = total nemulţumit 
şi 10 = foarte mulţumit, având un punct neutru la 
5 = nici mulţumit, nici nemulţumit.

Scala satisfacţiei cu viaţa pentru elevi 
(versiune scurtă, cu 5 itemi, a Scalei satisfacţiei 
cu viaţa pentru elevi a lui Huebner, 1994), este 
folosită des în cercetările internaţionale realizate 
cu copii şi adolescenţi. În acest caz a fost 
utilizată o scală Likert cu cinci puncte (de la 1 = 
„dezacord total” la 5 = „total de acord ”). 

Indexul bunăstării personale – varianta 
adaptată pentru elevi (PWI-SC) (Cummins şi 
Lau, 2005). Scala conţine cinci itemi care se 
referă mai degrabă la domenii abstracte, generale 
ale vieţii, variantele de răspuns fi ind de la 0 = 
total nemulţumit până la 10 = total mulţumit. În 
anchetă sunt utilizaţi trei itemi din scala originală 
şi doi itemi suplimentari. Acest lucru se datorează 
lipsei de echivalenţă semantică în traducerile 
celorlalţi itemi care aparţin scalei originale. 
Itemii utilizaţi sunt satisfacţia cu „toate lucrurile 
pe care le am”, „sănătatea mea”, „relaţiile mele 
cu alte persoane, în general”, „felul în care sunt 
ascultat de adulţi, în general” şi „felul în care îţi 
foloseşti timpul”. Itemul de satisfacţie cu referire 
la utilizarea timpului a fost inclus în versiunea 
pentru adulţi a PWI la propunerea lui Casas et 
al. (2012a) şi testat cu eşantioane de adolescenţi 
din trei ţări: Brazilia, Chile şi Spania. Rezultatele 
obţinute au indicat o bună funcţionare a scalei, 
noul item inclus contribuind cu varianţă unică 
explicată la scala PWI. 

Scala multidimensională a satisfacţiei cu 
viaţa pentru elevi, varianta scurtă (BMSLSS) 
cuprinde întrebări privind satisfacţia cu cinci 
domenii-cheie din viaţa copilului: „viaţa ta de 
familie”, „prietenii tăi”, „lucrurile pe care le faci 
la şcoală”, „persoana ta”, „zona în care locuieşti, 
în general” (Seligson et al., 2003). În studiul 
internaţional ISCWeB toţi itemii de satisfacţie 
au fost măsuraţi pe o scală de la 0 = total 
nemulţumit până la 10 = total mulţumit. Valorile 
indicatorilor descriptivi şi consistenţa internă a 
acestor scale sunt prezentate în tabelul 2.

Au fost eliminate cazurile cu trei sau mai 
multe răspunsuri lipsă dintr-o scală (SLSS5, 
BMSLSS, PWI-SC5). Valorile cazurilor cu 
mai puţine răspunsuri lipsă au fost substituite 
prin metoda regresiei liniare. La scala OLS 
sunt 8.679 de răspunsuri valide (98,6%) şi 
123 de nonrăspunsuri. Au fost introduse 
în analiză doar cazurile cu cel puţin trei 
răspunsuri valide la fiecare scală (SLSS5, 
BMSLSS, PWI-SC5) şi cu un răspuns valid 
la singurul item al scalei OLS, în total 
8.709 cazuri. Tabelul 1 prezintă distribuţia 
subeşantioanelor pe sexe, în fiecare ţară. 
Eşantioanele au inclus adolescenţi din 
populaţia şcolară. Prin urmare, majoritatea 
adolescenţilor sunt de aceeaşi grupă de 
vârstă (M = 12,1, SD = 0,68). Majoritatea 
eşantioanelor au fost nonprobabilistice cu 
selecţie arbitrară, stratificate urban-rural, 
cu excepţia Spaniei unde eşantionul a fost 
reprezentativ pentru populaţia de elevi 
din clasa a VI-a şi stratificat pe regiunile 
autonome ale ţării. Chestionarul original în 
limba engleză a fost tradus în limba vorbită 
în fiecare dintre ţările incluse în cercetare şi 
a fost pretestat pentru a asigura înţelegerea în 
prealabil a conţinutului întrebărilor de către 
adolescenţi. După ce şi-au dat consimţământul 
în cunoştinţă de cauză, elevii au completat 
chestionarul în timpul orelor la clasă. În 
conformitate cu etica studiului internaţional 
şi a ţărilor participante, a fost necesar în 
prealabil, consimţământul părinţilor, activ în 
Brazilia, pasiv în Chile, Spania şi România.
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Tabel 1: Distribuţia subeşantioanelor pe sexe
Brazilia Chile România Spania Total

N % N % N % N % N %
Băiat 462 46.5 467 57.4 656 49.2 2.772 49.8 4.357 50
Fată 531 53.5 346 42.6 677 50.8 2.798 50.2 4.352 50
Total 993 100 813 100 1.333 100 5.570 100 8.709 100
Vârsta medie 11,9 12,5 12,2 12,1 12,1
Abaterea stan-
dard a mediei 0,83 0,68 0,41 0,68 0,68

În toate ţările s-a lucrat cu eşantioane construite aleator în cadrul instituţiilor de învăţământ în 
care directorii şi-au dat în prealabil acordul pentru colectarea datelor la clasă. În fi ecare şcoală au 
fost alese aleatoriu una sau două clase de pe acelaşi nivel (de exemplu - clasa a VI-a).

Tabel 2: Media, abaterea standard şi consistenţa internă a instrumentelor de măsurare a 
bunăstării subiective 

Scale de bunăstare 
subiectivă

Brazilia
(N=993)

Chile 
(N=813)

România
(N=1.333)

Spania 
(N=5.570)

Total 
(N=8.709)

SLSS5
Cronb.α 0,816 0,757 0,801 0,803 0,802

M 74,20 73,59 81,89 81,55 80,02
SD 19,64 19,65 17,04 18,14 18,56

BMSLSS
Cronb.α 0,629 0,592 0,690 0,636 0,645

M 86,19 84,18 90,47 90,81 89,61
SD 12,79 14,56 11,3 10,36 11,48

PWI-SC5
Cron.α 0,708 0,650 0,733 0,691 0,703

M 85,91 84,31 90,5 90,41 89,34
SD 13,1 14,66 10,82 10,27 11,38

OLS M 8,87 8,57 9,30 9,17 9,1
SD 1,833 2,426 1,446 1,512 1,66

În scopul explorării comparative a datelor au 
fost realizate analize descriptive şi exploratorii 
folosind testul t pentru eşantioane independente 
pentru a examina scorurile medii ale indicatorilor 
subiectivi în funcţie de gen în cele patru ţări şi 
testul Chi-pătrat pentru a testa diferenţele de gen 
între grupul de adolescenţi care percep că sunt 
ascultaţi de adulţi şi cei care percep că nu sunt 
ascultaţi, în cele patru ţări. Analiza de varianţă 
(ANOVA) a fost utilizată pentru a explora 
relaţia dintre percepţia adolescenţilor privind 
participarea la şcoală, familie şi comunitate, gen 
şi bunăstarea lor subiectivă. 

Rezultate

În primul rând am analizat variabilele 
referitoare la bunăstarea subiectivă a 
adolescenţilor pentru care s-au calculat statistici 
descriptive (scorurile medii şi abaterile standard) 

şi coefi cientul Cronbach alpha care indică 
consistenţa internă a fi ecărei scale psihometrice. 
Valorile medii ale scalelor sunt ridicate în fi ecare 
ţară (tabelul 2). Aşadar adolescenţii au nivele 
crescute ale bunăstării subiective, deşi acestea 
nu pot fi  comparabile între ţări (vezi Casas et 
al., 2015). Coefi cienţii Cronbach alpha s-au 
încadrat în limitele rezultatelor studiilor care 
au fost realizate anterior pe populaţii de copii şi 
adolescenţi (Casas et al., 2012c; Dinisman et al., 
2012; Montserrat et al., 2015; Casas et al., 2015). 
Coefi cienţii Cronbach alpha indică o consistenţă 
internă bună şi foarte bună pentru fi ecare scală 
în parte, cu excepția scalei BMSLSS pentru 
Chile unde coefi cientul Alpha Cronbach este 
doar acceptabil (tabelul 2).

Tabelul 3 indică diferenţe semnifi cative între 
băieţi şi fete la scala OLS în Brazilia şi Chile, 
în favoarea băieţilor. La scala SLSS5 doar în 
Brazilia s-au înregistrat diferenţe semnifi cative 
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în raport cu genul, băieţii înregistrând scoruri 
mai mari decât fetele. La instrumentele care 
măsoară satisfacţia adolescenţilor în raport cu 
diferite domenii ale vieţii lor s-au înregistrat 

diferenţe semnifi cative doar în Spania, fetele 
având scoruri semnifi cativ mai mari atât la scala 
BMSLSS cât şi la indexul PWI-SC5 comparativ 
cu băieţii.

Tabel 3: Valorile medii ale indicatorilor subiectivi pe sexe şi pe ţări 
Indicatori 

de bunăstare 
subiectivă

Brazilia Chile
M SD M SD

SLSS5 Băiat 77,14 18,71 74,29 18,31
Fată 71,63 20,07 72,64 21,31

t 4,451 1,183
p <0,001* 0,237

BMSLSS
Băiat 86,85 12,16 84,79 13,93
Fată 85,63 13,3 83,36 15,35

t 1,502 1,377
p 0,134 0,169

PWI-SC5
Băiat 86,73 12,13 84,89 13,72
Fată 85,20 13,86 83,52 15,82

t 10,831 10,322
p 0,067 0,186

OLS
Băiat 8,99 1,72 8,82 2,1
Fată 8,76 1,92 8,22 2,76

t 1,982 3,51
p 0,048* <0,001*

Indicatori 
de bunăstare 

subiectivă

România Spania Total
M SD M SD M SD

SLSS5 Băiat 82,29 17.46 81.28 18.30 80.24 18.38
Fată 81,51 16.63 81.82 17.99 79.80 18.74

t 0,833 -1,11 1,118
p 0,405 0,267 0,264

BMSLSS
Băiat 90,02 11.31 90.16 10.59 89.21 11.42
Fată 90,91 11.27 91.44 10.09 90.01 11.52

t -1,436 -4,622 -3,234
p 0,151 <0,001* 0,001

PWI-SC5
Băiat 90,83 10.41 90.08 10.52 89.28 11.22
Fată 90,18 11.19 90.73 10.01 89.30 11.55

t 10,097 -20,371 -0,48
p 0,273 0,018* 0,632

OLS
Băiat 9,30 1.46 9.18 1.49 9.14 1.59
Fată 9,29 1.42 9.17 1.52 9.06 1.71

t ,118 ,155 2,076
p 0,906 0,877 0,038

Numărul total de întrebări din cadrul 
chestionarului este de 35. Trei itemi explorează 
percepţia participării adolescenţilor în familie, 
şcoală, comunitate: „părinţii mei (sau persoanele 
care au grijă de mine) mă ascultă şi ţin cont de 
ceea ce spun”, „profesorii mă ascultă şi ţin cont 
de ceea ce spun eu”, „primăria le cere părerea 

copiilor şi tinerilor despre lucrurile care sunt 
importante pentru ei”.

Tabelul 4 prezintă distribuţia variabilelor 
participative pe ţări în funcţie de gradul de 
acord al adolescenţilor. Aceste rezultate indică 
o percepţie pozitivă a majorităţii adolescenţilor 
în privinţa exercitării dreptului lor la participare. 
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Tabel 4: Distribuţia variabilelor de participare pe ţări în funcţie de gradul de acord

Ţara Acord/dezacord

Părinţii mă 
ascultă şi ţin 
cont de ceea 

ce spun

Profesorii 
mă ascultă 
şi ţin cont de 
ceea ce spun

Primăria le cere 
părerea copiilor 
şi tinerilor despre 
lucrurile care sunt 
importante pentru 

ei
N % N % N %

Brazilia

Dezacord total 40 4,2 44 4,5

993

Dezacord 64 6,7 72 7,4
Nici acord nici dezacord 178 18,6 252 25,8
De acord 369 38,6 403 41,3
Foarte de acord 304 31,8 204 20,9
Total 955 100 975 100

Chile

Dezacord total 19 2,4 14 1,8

813

Dezacord 14 1,8 36 4,5
Nici acord nici dezacord 68 8,5 163 20,4
De acord 199 24,9 304 38
Foarte de acord 498 62,4 283 35,4
Total 798 100 800 100

România

Dezacord total 3 ,2 33 2,5 108 9,2
Dezacord 24 1,8 59 4,5 118 10,0
Nici acord nici dezacord 142 10,8 328 25,2 179 15,2
De acord 477 36,2 556 42,7 359 30,4
Foarte de acord 671 50,9 325 25 416 35,3
Total 1.317 100 1.301 100 1.180 100

Spania

Dezacord total 121 2,4 61 1,1 682 13,9
Dezacord 212 4,2 80 1,5 450 9,2
Nici acord nici dezacord 1.138 22,4 570 10,3 989 20,2
De acord 1.841 36,2 2.130 38,7 1.294 26,5
Foarte de acord 1.779 34,9 2.668 48,4 1.476 30,2
Total 5.091 100 5.509 100 4.891 100

Cu toate acestea, există un procent de adolescenţi 
care au raportat nivele scăzute de acord în 
legătură cu aceste variabile participative. În 
privinţa percepţiei participării în cadrul familiei, 
cel mai mare procent de adolescenţi nemulţumiţi 
se înregistrează în Brazilia (10,9%), tendinţă 
care se păstrează şi în raport cu participarea 
în cadrul şcolii unde s-a înregistrat un procent 
de 11,9% de adolescenţi care au răspuns cu 
„dezacord” şi „dezacord total” la întrebarea 
„profesorii mă ascultă şi ţin cont de ceea ce spun 

eu”. Pentru variabila participare în comunitate 
există date doar pentru România şi Spania. Peste 
19% din adolescenţi intră în categoria celor care 
raportează neparticiparea la nivel de comunitate. 
Se refl ectă în aceste rezultate educaţia civică 
precară, dar şi oportunităţile reduse oferite 
adolescenţilor de către comunitate pentru a-şi 
exprima opinia. Cercetările viitoare vor putea 
identifi ca factorii care explică aceste percepţii 
ale adolescenţilor referitoare la implicarea lor în 
deciziile comunităţii din care fac parte. 
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În Chile diferenţa între băieţi şi fete este 
semnifi cativă în privinţa variabilei participare 
în familie, aceasta indicând o şansă mai mare 
de a participa în cadrul familiei pentru băieţi 
(59,5%). Şi în Brazilia şi Romania există 
diferenţe de gen: fetele raportează un procent 
mai ridicat de participare decât băieţii în context 
familial şi şcolar, însă aceste diferenţe nu trec 
pragul semnifi caţiei statistice. În Spania la toate 
cele trei variabile de participare există diferenţe 
semnifi cative între fete şi băieţi, datele obţinute 

indicând o mai mare probabilitate de participare 
în rândul fetelor (tabelul 5).

Tabelul 6 prezintă analiza varianţei 
indicatorilor subiectivi în funcţie de gen şi de 
percepţia participării în familie a adolescenţilor. 
Variabilele dependente din cadrul analizei 
sunt scalele psihometrice SLSS5, BMSLSS, 
PWI-SC, OLS.

Tabel 5: Distribuţia variabilelor participative pe sexe şi pe ţări

Ţară Gen

Numărul şi procentul de răspunsuri „De acord” şi „Foarte de 
acord”

Părinţii mă 
ascultă şi ţin 

cont de ceea ce 
spun

Profesorii mă 
ascultă şi ţin cont de 

ceea ce spun

Primăria le cere 
părerea copiilor 
şi tinerilor despre 
lucrurile care sunt 

importante pentru ei
N % N % N %

Brazilia

Băiat 326 48,4 284 46,8
Fată 347 51,6 323 53,2

Chi-pătrat 0,19 2,208
p 0,664 0,137

Chile

Băiat 415 59,5 350 59,6
Fată 282 40,5 237 40,4

Chi-pătrat 8,905* 0,108
p 0,003* 0,742

România

Băiat 573 49,9 432 49 391 50,5
Fată 575 50,1 449 51 384 49,5

Chi-pătrat 0,04 3,110 0,125
p 0,842 0,078 0,724

Spania

Băiat 1.723 47,6 2.345 48,9 1.343 48,5
Fată 1.897 52,4 2.453 51,1 1.427 51,5

Chi-pătrat 28,07 11,122 13,064
p <0,001* 0,001* <0,001*

Cele trei variabile de participare (în familie, 
la şcoală şi în comunitate) au fost dihotomizate 
(o categorie este formată din adolescenţii care 
au răspuns cu „foarte de acord” şi „de acord” şi 
cealaltă din cei care şi-au exprimat dezacordul 
sau dezacordul total referitor la participare). 

Tabelul 5 prezintă răspunsurile adolescenţilor 
din fi ecare ţară în funcţie de gen din categoria 
celor care şi-au exprimat acordul referitor la cele 
trei forme de participare: în familie, la şcoală şi 
în comunitate.
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În Brazilia diferenţa între fetele şi băieţii 
care raportează participarea în cadrul familiei 
la indicatorul SLSS5 este semnifi cativă, băieţii 
(80,7) înregistrând scoruri medii mai mari decât 
fetele (77,5). La indicatorii PWI-SC5 şi OLS 
diferenţa între fete şi băieţi este semnifi cativă 
în Chile: la PWI-SC5, fetele care raportează 
neparticiparea în familie (67,3) au înregistrat 
scoruri medii mai mici decât băieţii (81,3), la fel 
şi la OLS, băieţii care raportează neparticipare în 
cadrul familiei (8,36) au scoruri semnifi cativ mai 
mari decât fetele din aceeaşi categorie (5,58). 
În Romania, la indicatorii BMSLSS, PWI-SC5 
şi OLS, diferenţa medie între fetele şi băieţii 
din categoria neparticipare este semnifi cativă 
în favoarea băieţilor la toate cele trei scale: 
BMSLSS (băieţi – 81,7, fete – 71,2), PWI SC5 
(băieţi – 82,3, fete – 69,6) şi OLS (băieţi – 8,57, 
fete – 6,54). În Spania, la scalele care măsoară 

satisfacţia cu viaţa în general (SLSS5 şi OLS) se 
înregistrează o diferenţă semnifi cativă la ambele 
scale între fetele (SLSS5 62,8, OLS 7,59) şi 
băieţii (SLSS5 67,2 şi OLS 8,34) din categoria 
celor care percep că nu participă în familie.

În toate ţările există diferenţe semnifi cative 
în privinţa bunăstării subiective a adolescenţilor 
care raportează nivele ridicate şi cei care 
raportează nivele scăzute de participare în 
familie („foarte de acord” şi „de acord”) decât 
ceilalţi (tabelul 6): adolescenţii care raportează 
un grad mai ridicat de participare sunt mai fericiţi 
comparativ cu cei din categoria cu neparticipare. 

Diferenţa dintre neparticipare şi participare 
se regăseşte în fi ecare categorie de gen (tabelul 
6). Efectul interacţiunii dintre gen, percepţia 
participării adolescenţilor în cadrul familiei 
şi bunăstarea lor subiectivă este semnifi cativ 
pentru următorii indicatori ai bunăstării: scala 

Tabelul 6: Analiza varianţei scalelor SLSS5, BMSLSS, PWI-SC5, OLS în funcţie de gen şi 
percepţia participării în familie

Variabilă 
dependentă

Brazilia Chile
F Sig. F Sig.

Gen
SLSS5 3,899 0,049* 0,154 0,695

BMSLSS 0,140 0,708 0,049 0,825
PWI-SC5 2,224 0,136 7,420 0,007*

OLS 2,086 0,149 12,607 0,001*

Participare 
în familie

SLSS5 151,387 <0,001* 18,24 <0,001*
BMSLSS 131,676 <0,001* 13,164 <0,001*
PWI-SC5 278,808 <0,001* 25,466 <0,001*

OLS 88,428 <0,001* 18,853 <0,001*
Gen * 

Participare 
în familie

SLSS5 0,085 0,771 0,213 0,645
BMSLSS 0,092 0,761 0,022 0,882
PWI-SC5 2,244 0,135 9,147 0,003*

OLS 0,752 0,386 8,540 0,004*
Variabilă 

dependentă
România Spania

F Sig. F Sig.

Gen
SLSS5 1,667 0,197 4,488 0,034*

BMSLSS 5,422 0,020* 0,082 0,775
PWI-SC5 12,605 0,001* 2,798 0,094

OLS 14,839 0,001* 20,682 0,001*

Participare 
în familie

SLSS5 64,305 <0,001* 364,72 <0,001*
BMSLSS 57,857 <0,001* 301,13 <0,001*
PWI-SC5 76,132 <0,001* 418,217 <0,001*

OLS 51,026 <0,001* 270,827 <0,001*
Gen * 

Participare 
în familie

SLSS5 0,790 0,374 5,208 ,023*
BMSLSS 8,432 0,004* 2,371 0,124
PWI-SC5 11,173 <0,001* 6,479 0,011*

OLS 15,685 <0,001* 18,973 <0,001*
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satisfacţiei cu viaţa ca întreg (OLS) în Chile 
(F=854), SLSS5 în Spania ( F[3953] = 5,208, 
p=0,23) şi BMSLSS în Romania (F[1171] 
= 8,432, p=0,004), iar la indexul bunăstării 
personale PWISC5 în Chile (F[730] =9,147, 

p=0,003), România (F[1175] = 11,173, p=0,001) 
şi Spania (F[3953] = 6,479, p=0,011). 

Tabelul 7 prezintă analiza varianţei celor 
patru indicatori subiectivi în funcţie de gen şi 
percepţia participării în şcoală a adolescenţilor. 

Tabel 7: Analiza varianţei scalelor SLSS5, BMSLSS, PWI-SC5, OLS în funcţie de gen şi 
percepţia participării la şcoală

Variabilă 
dependentă

Brazilia Chile
F Sig. F Sig.

Gen
SLSS5 6,107 0,014* 2,110 0,147

BMSLSS 1,614 0,204 1,065 0,302
PWI-SC5 2,972 0,085 1,332 0,249

OLS 0,516 0,473 4,615 0,032*

Participare în 
şcoală

SLSS5 62,417 <0,001* 27,137 <0,001*
BMSLSS 107,008 <0,001* 75,418 <0,001*
PWI-SC5 69,875 <0,001* 61,160 <0,001*

OLS 28,605 <0,001* 35,673 <0,001*

Gen * Participare 
în şcoală

SLSS 0,490 0,484 10,397 0,238
BMSLSS 0,247 0,620 0,368 0,544
PWI-SC5 0,637 0,425 0,467 0,495

OLS 0,971 0,325 0,478 0,490

Variabilă 
dependentă

România Spania
F Sig. F Sig.

Gen
SLSS5 ,880 0,348 0,089 .765

BMSLSS 7,513 0,006* 15,222 <0.001*
PWI-SC5 0,044 0,833 3,480 .062

OLS 1,579 0,209 0,552 .458

Participare în 
şcoală

SLSS5 34,347 <0,001* 90,332 <0.001*
BMSLSS 101,650 <0,001* 119,583 <0.001*
PWI-SC5 70,800 <0,001* 74,480 <0.001*

OLS 58,024 <0,001* 66,496 <0.001*

Gen * Participare 
în şcoală

SLSS 2,965 0,085 0,010 .919
BMSLSS 3,879 0,049 7,491 .006*
PWI-SC5 0,004 0,950 1,532 .216

OLS 1,451 0,229 1,167 .280

La această variabilă de participare în Brazilia 
au fost identifi cate diferenţe semnifi cative între 
adolescenţi şi adolescente doar la scala SLSS5 
(băieţii care au raportat participarea în şcoală au 
înregistrat scoruri medii mai mari (81,0) decât 
fetele (74,9). În Chile la scala OLS băieţii care 
percep că participă în cadrul şcolii au înregistrat 
scoruri medii semnifi cativ mai mari (9,1) 
comparativ cu fetele din aceeaşi categorie (8,6). 
La scala BMSLSS băieţii români care percep 
că nu participă în cadrul şcolii au înregistrat 
scoruri medii semnifi cativ mai mici (78,1) decât 

fetele din aceeaşi categorie (83,6). În Spania, la 
aceeaşi scală BMSLSS, adolescenţii spanioli 
care percep că nu participă în cadrul şcolii au 
înregistrat scoruri medii semnifi cativ mai mici 
(79,8) decât adolescentele din aceeaşi categorie 
(85,4). 

Adolescenţii care raportează un grad mai 
ridicat de participare în cadrul şcolii sunt mai 
fericiţi comparativ cu cei care nu participă, din 
punct de vedere statistic diferenţele dintre cele 
două categorii fi ind semnifi cative în toate cele 4 ţări 
incluse în studiu. Diferenţa dintre neparticipare şi 
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participare se regăseşte şi la variabila „şcoală” în 
fi ecare categorie de gen. În privinţa interacţiunii 
dintre gen, percepţia participării în şcoală şi 
bunăstarea subiectivă, diferenţe semnifi cative se 
înregistrează doar în Spania la scala BMSLSS (F 
[4939] = 7,491, p=0,006).

În tabelul 8 este prezentată analiza 
varianţei indicatorilor subiectivi în funcţie de 
gen şi percepţia participării în comunitate a 
adolescenţilor.

Tabel 8: Analiza varianţei scalelor SLSS5, BMSLSS, PWI-SC5, OLS în funcţie de gen şi 
percepţia participării în comunitate

Variabilă 
dependentă

România Spania
F Sig. F Sig.

Gen
SLSS5 0,320 0,572 2,825 0,093

BMSLSS 2,800 0,095 21,579 <0,001*
PWI-SC5 0,203 0,653 4,874 0,027*

OLS 0,542 0,462 0,045 0,833

Participare în 
comunitate

SLSS5 28.356 <0.001* 56.516 <0.001*
BMSLSS 37.341 <0.001* 76.760 <0.001*
PWI-SC5 19.945 <0.001* 85.536 <0.001*

OLS 14.906 <0.001* 63.858 <0.001*

Gen * Participare în 
comunitate

SLSS 1,193 0,275 5,201 0,023*
BMSLSS 0,599 0,439 1,315 0,252
PWI-SC5 0,163 0,686 2,864 0,091

OLS 0,010 0,919 0,298 0,585

În ce priveşte interacţiunea dintre gen şi 
bunăstarea subiectivă a adolescenţilor, doar în 
Spania la indicatorul BMSLSS diferenţa între 
fete (92,5) şi băieţi (91,2) este semnifi cativ în 
favoarea fetelor din categoria cu participare. Şi la 
indicatorul PWI SC5 s-au înregistrat diferenţele 
dintre băieţi şi fete: băieţii care au raportat 
neparticipare au înregistrat scoruri medii mai mici 
(87,5) decât fetele din aceeaşi categorie (88,9).

Atât în Spania cât şi în Romania diferenţele 
sunt semnifi cative la cei patru indicatori ai 
bunăstării subiective, de fi ecare dată adolescenţii 
care participă având un scor mult mai mare 
decât cei care nu participă (tabelul 8). În privinţa 
interacţiunii dintre gen, percepţia participării în 
comunitate şi bunăstarea subiectivă, diferenţe 
semnifi cative se înregistrează doar în Spania la 
scala SLSS5 (F[3902] =5,201, p=0,23).

Discuţie şi concluzii

La fel ca în studiile anterioare realizate la 
nivel internaţional (Gilman şi Huebner, 2003; 
Casas et al., 2012c; Bradshaw et al., 2013; Casas 

et al., 2013d; Rees et al., 2013), am confi rmat 
că adolescenţii din eşantioanele studiate sunt 
foarte mulţumiţi de viaţa lor. Dat fi ind că 
analiza comparativă anterioară a instrumentelor 
de satisfacţie cu viaţa (OLS, SLSS5) şi cu 
domenii specifi ce ale vieţii (BMSLSS şi 
PWI-SC5) pe eşantioane de adolescenţi din cele 
patru ţări Brazilia, Chile, Romania şi Spania 
(Casas et al., 2015) indică o bună funcţionare 
a acestor instrumente, am putut realiza analiza 
lor în raport cu variabilele referitoare la 
percepţia participării adolescenţilor incluse în 
chestionar. În general nu au fost identifi cate 
diferenţe semnifi cative în funcţie de gen în cele 
4 eşantioane, dar sunt câteva excepţii: există 
diferenţe semnifi cative de gen la indicatorul care 
măsoară satisfacţia cu viaţa în general (OLS), în 
Brazilia şi Chile şi numai în Brazilia, la scala 
SLSS5, unde băieţii au înregistrat niveluri mai 
ridicate ale satisfacţiei cu viaţa; există diferenţe 
semnifi cative de gen în satisfacţia cu domeniile 
vieţii numai în Spania (şi BMSLSS PWISC5) 
niveluri mai ridicate ale bunăstării subiective 
sunt printre fete.
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Literatura de specialitate a relevat că, 
în general, satisfacţia cu viaţa a copiilor şi 
adolescenţilor nu este infl uenţată de gen (Gilman 
şi Huebner, 2003; Huebner, 2004; Proctor et al., 
2009; Huebner et al., 2011), deşi unele studii susţin 
că băieţii tind să raporteze un nivel mai ridicat 
al satisfacţiei cu viaţa faţă de fete (Bălţătescu şi 
Cummins, 2006; Bălţătescu, 2009; Rees et al., 
2010b; Tomyn şi Cummins, 2011). Există însă 
diferenţe semnifi cative în privinţa satisfacţiei cu 
diferite domenii ale vieţii (Casas et al., 2013b; 
Grigoraş, 2014) de care adolescenţii, în funcţie 
de gen, sunt mai mult sau mai puţin mulţumiţi. 
De exemplu, în Chile la scala PWI-SC, fetele au 
raportat scoruri mai mari ale satisfacţiei la itemii 
„lucrurile pe care le au” şi „siguranţă” decât 
băieţii (Alfaro et al., 2015). 

Diferenţele semnifi cative de gen în ceea ce 
priveşte satisfacţia adolescenţilor cu anumite 
domenii ale vieţii au fost găsite doar în Spania 
la instrumentele multidimensionale prin care 
este măsurată satisfacţia cu domenii specifi ce 
ale vieţii (scalele BMSLSS şi PWISC5), unde 
fetele au înregistrat niveluri mai ridicate ale 
bunăstării subiective comparativ cu băieţii. Aşa 
cum subliniază cercetarea anterioară realizată pe 
acelaşi eşantion de adolescenţi în Spania (Casas 
et al., 2013b), tipul instrumentului cu care este 
măsurată bunăstarea subiectivă explică aceste 
diferenţe în funcţie de gen.

Rezultatele au indicat în toate cele patru ţări 
procente ridicate de adolescenţi (băieţi şi fete) 
care raportează participarea lor în toate cele trei 
contexte de viaţa: familie, şcoală şi comunitate. 
Aceste date sunt pe aceeaşi linie cu rezultatele 
recente obţinute în Spania în studiul despre 
participarea adolescenţilor în contextul familial 
(González et al., 2015). Se poate afi rma că 
rezultatele obţinute sunt dovada faptului că dreptul 
copiilor de a fi  ascultaţi prevăzut şi promovat de 
Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile 
Copilului este pus în aplicare, deşi acest aspect este 
dezbătut la nivel internaţional şi sunt încă multe 
îmbunătăţiri de adus mecanismelor de participare 
a copiilor şi adolescenţilor. Procentul mai mare de 
adolescenţi nemulţumiţi de felul în care participă 
în familie şi la şcoală a fost identifi cat în Brazilia, 

dar adolescenţi care au raportat neparticiparea 
au fost identifi caţi şi în celelalte trei ţări. Aceste 
date pot fi  explicate, în primul rând, prin 
diferenţele din cadrul fi ecărei ţări în ceea ce 
priveşte contextele concrete de viaţă ale copiilor, 
stilurile parentale, modalitatea de comunicare 
dintre copil şi părinte sau elev şi profesor, dar şi 
în felul în care adulţii le oferă în general copiilor 
oportunităţi de exprimare a propriilor opinii. La 
variabila participare în luarea deciziilor la nivel 
local, la care exista date doar pentru România şi 
Spania, procentele adolescenţilor care raportează 
neparticiparea sunt de peste 19% în ambele ţări. 
Educaţia civică precară, neaplicarea legislaţiei 
cu privire la drepturile copiilor şi tinerilor, 
mecanismele defi citare de participare ale acestui 
segment de populaţie fără drept de vot, pot fi  
refl ectate în aceste rezultate obţinute. Cercetările 
viitoare la nivel de ţară vor putea identifi ca 
factorii care explică mai în detaliu variaţiile în 
privinţa percepţiei adolescenţilor referitoare la 
implicarea lor în deciziile comunităţii din care fac 
parte. Desigur, aici trebuie amintit că rezultatele 
includ felul în care fi ecare adolescent participant 
la studiu a înţeles întrebarea din chestionar şi a 
dat un răspuns conform înţelegerii proprii. Studii 
recente (Casas şi Bello, 2012; Rees şi Dinisman, 
2015) au demonstrat statistic validitatea datelor 
obţinute de la copii şi adolescenţi. Având de-a 
face cu percepţii şi opinii ale adolescenţilor, 
care sunt un grup de vârstă vulnerabil din cauza 
transformărilor fi zice, psihice, sociale, emoţionale 
prin care trec, datele trebuie interpretate cu 
precauţie şi completate cu studii calitative.

Rezultatele de faţă referitoare la percepţia 
adolescenţilor asupra participării lor în familie, 
la şcoală şi în comunitate sunt previzibile dacă 
luăm în considerare cercetările anterioare ce 
indică un grad mare de satisfacţie a copiilor faţă 
de familie şi satisfacţia mai redusă cu domenii 
mai îndepărtate cum ar fi  şcoala, zona de 
locuit sau poliţia locală (Casas şi Bello, 2012; 
Grigoraş, 2014; Rees şi Dinisman, 2015). O 
explicaţie ar consta în „homeostaza cognitivă” 
care are ca scop menţinerea unui sentiment 
pozitiv al bunăstării personale. Astfel, evaluarea 
satisfacţiei cu domeniile mai îndepărtate de 
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sinele persoanei se diminuează (Cummins şi 
Nistico, 2002). Domeniile personale (propria 
persoană, familia, prietenii) sunt mai bine 
evaluate decât cele care sunt situate în afara 
microsistemului (şcoala, zona de locuit).

Analizele au pus însă in evidenţă variaţii 
între ţări în privinţa felului în care adolescenţii 
îşi percep participarea, adică în ce măsură 
vocea lor e ascultată de către părinţi, profesori 
şi autorităţile locale. Avem de-a face cu aceeaşi 
categorie de vârstă – adolescenţi de 12 ani, dar 
contexte de viaţă diferite, care variază de la ţară 
la tară şi de la cultură la cultură (vezi exemplele 
din Rees şi Dinisman, 2015). 

În Spania, la toate cele trei variabile 
participative (în familie, în şcoală şi în 
comunitate) există diferenţe semnifi cative 
de gen, indicând o probabilitate mai mare a 
participării în rândul fetelor, după cum o arată 
şi alte cercetări recente (González et al., 2015; 
Navaro, 2011) care a demonstrat că fetele 
participă mai mult în familie şi în cadrul şcolii 
comparativ cu băieţii. De asemenea, în Chile 
există diferenţe semnifi cative de gen în ceea 
ce priveşte participarea în cadrul familiei, însă 
aici datele indică o probabilitate mai mare de 
a participa la mediul familial pentru băieţi. În 
rest, rezultatele în celelalte ţări arată că pentru 
variabilele participative explorate nu există 
diferenţe semnifi cative de gen.

Scorurile bunăstării subiective fl uctuează în 
funcţie de felul în care adolescenţii îşi percep 
participarea în diferite contexte şi de genul 
acestora. După cum am presupus, niveluri 
ridicate ale bunăstării subiective s-au înregistrat 
în rândul adolescenţilor ale căror voci se fac 
auzite de părinţi, profesori şi reprezentanţi ai 
comunităţii în toate cele 4 ţări. O diferenţă 
semnifi cativă în privinţa satisfacţiei cu viaţa 
este între categoria adolescenţilor care percep că 
participă şi cea a adolescenţilor care percep că nu 
participă. Aceste date nu sunt deloc întâmplătoare 
şi nici neaşteptate. Cum am văzut în cercetările 
anterioare, participarea are o legătură directă şi 
pozitivă cu bunăstarea subiectivă a adolescenţilor 
(Rees et al., 2010; Navaro, 201; Grigoraş, 2014; 
González et al., 2015).

Un lucru important este sugestia că 
participarea adolescenţilor din diferite contexte 
socio-culturale şi lingvistice prin exprimarea 
de opinii şi infl uenţarea deciziilor are un rol 
pozitiv în satisfacţia acestora cu viaţa ca întreg 
şi cu diferite domenii ale vieţii. Participarea 
copiilor este o condiţie a intervenţiei în familiile 
cu difi cultăţi (Oşvat şi Marc, 2015), dar poate 
fi  folosită şi ca instrument de prevenire a unor 
comportamente de risc. Studii realizate cu 
copii şi adolescenţi norvegieni au demonstrat 
că participarea elevilor la procesul decizional 
din clasă este unul dintre factorii care previn 
apariţia mai multor tipuri de violenţă în şcoală 
(Council of Europe, 2011b). Potrivit lui 
Ben-Arieh (2005), participarea, ca principiu 
fundamental al vieţii copiilor şi adolescenţilor, 
ar trebui extinsă în toate contextele vieţii lor 
şi la toate tipurile de drepturi. Unele cercetări 
au subliniat importanţa participării copiilor 
în familie şi a timpului de calitate petrecut 
împreună cu membrii familiei (McAuley et al., 
2012). Participarea nu trebuie înţeleasă doar ca 
adolescenţii să ia parte la diverse activităţi, ci 
şi ca părinţii să-i asculte şi să îi consulte zilnic. 
Cum sugerează şi studiile anterioare (González 
et al., 2015), implicaţiile acestor rezultate ar 
trebui să intre cu prioritate atât pe agenda de 
cercetare, cât şi pe cea a factorilor de decizie. 
Dacă participarea este asociată pozitiv cu 
nivele crescute ale bunăstării subiective, acest 
aspect trebuie potenţat în rândul adolescenţilor 
care, conform studiilor, tind să înregistreze 
nivele descrescătoare ale bunăstării subiective 
pe măsură ce cresc (Bălţătescu, 2009; Rees 
et al., 2010b; Casas et al., 2011; Casas et al., 
2012b; Casas et al., 2014).

Studii recente au demonstrat nevoia de 
identifi care a aspectelor pozitive din adolescenţă 
şi de a pune accent pe ele, pentru a preveni 
comportamentele de risc în rândul acestui grup 
(Kalambayi et al., 2015). Participarea copiilor şi 
adolescenţilor în contextele lor de viaţă, familie, 
şcoală şi comunitate poate fi  un instrument potrivit 
pentru dezvoltarea de abilităţi necognitive în 
rândul acestei categorii de vârstă: competenţe 
sociale, utilizarea resurselor reziliente, gândire 
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critică, motivaţie, stimă de sine, creativitate, 
setarea de scopuri şi planifi carea activităţilor, 
networking etc. Pentru ca aceste aspecte să fi e 
aplicate este nevoie de programe de formare 
dedicate părinţilor, profesorilor şi specialiştilor 
pentru a promova drepturile participative ale 
copiilor şi adolescenţilor şi a dezvolta contexte, 
situaţii şi mecanisme favorabile participării 
tinerei generaţii în toate chestiunile care îi 
privesc în mod direct. 

Rezultatele obţinute în acest studiu sugerează 
că cercetările viitoare trebuie să se bazeze pe un 
proces consultativ (metode calitative) prin care 
să fi e integrată contribuţia adolescenţilor cu 
privire la aspecte şi teme relevante pentru vârsta 
şi nivelul de înţelegere al bunăstării lor. Atunci 
când copiilor şi adolescenţilor li se permite 
să participe activ în viaţa socială, nu numai ei 
sunt benefi ciarii direcţi prin faptul că sunt mai 
fericiţi şi îşi ating potenţialul, ci şi societatea 
benefi ciază pe termen lung în urma acestui 
proces. Pe termen lung, costurile sociale ale 
neimplicării tinerei generaţii sunt mari (Hart, 
1992; Aked et al., 2009).

Limitările studiului de faţă sunt multiple. 
Ele ţin în primul rând de categoria limitată de 
vârstă a subiecţilor intervievaţi (12-13 ani) şi 
de eşantioanele de convenienţă. De asemenea, 
analiza transversală nu permite evidenţierea 
relaţiilor cauzale între participarea la un moment 
dat şi bunăstarea subiectivă viitoare. Nu în 
ultimul rând, lista indicatorilor de participare 
trebuie să fi e mai mare pentru ca rezultatele să 
fi e mai valide şi mai uşor de utilizat.

Pe viitor, este nevoie de analize mai 
complexe cu privire la relaţiile dintre indicatorii 
bunăstării subiective şi cei ce ţin de domeniul 
participare pentru a înţelege mai bine 
mecanismele cauză-efect ale acestor fenomene. 
Aceste rezultate nu fac decât să completeze 
literatura de specialitate cu date care indică o 
nevoie de continuare a cercetărilor, dar şi de 
organizare a cât mai multor consultări cu copiii 
şi adolescenţii, ce trebuie consideraţi experţi 
în privinţa vieţii lor (Mason şi Danby, 2011). 
Este de asemenea nevoie de o îmbunătăţire a 
politicilor destinate copiilor şi adolescenţilor.
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