
ABSTRACT 

 

Există multe teorii în privinţa depresiei: biologice, sociale, psihodinamice, teoria cognitiv-

comportamentală, influenţa structurii de personalitate asupra depresiei, neajutorarea şi lipsa de 

speranţă învăţate, teoria comportamentală, teoria interpersonală. Prezenta lucrare îşi propune să 

analizeze influenţa mediului asupra depresiei în perioada maternităţii (teoria socială). 

Ipotezele de lucru au fost: 

1) Nivelul ridicat al Influenţei mediului (prezenţa reţelei de suport) corelează cu scoruri 

scăzute la: a) hipocondrie b) agitație c) depresie anxioasă d) depresie cu energie scăzută e) vină 

şi resentimentul crescut că nu se ocupă ele f) plictiseală și retragere. 2) Nivelul ridicat 

al Influenței mediului (prezenţa reţelei de suport) corelează cu scorurile scăzute la Inventarul 

de depresie Hamilton. 3) Femeile care trăiesc în gospodării cu venituri>4000 ron au scoruri mai 

mici la  Inventarul de depresie Hamilton, decât femeile care trăiesc în gospodării cu 

venituri<4000 ron. 

Cercetarea, non-experimentală, a avut 31 de subiecți de gen feminin care au răspuns la 

următoarele chestionare de investigaţie psihologică: Inventarul de personalitate 

CAQ, Inventarul de depresie Hamilton şi un chestionar elaborat special pentru acest studiu 

de evaluare a influenţei mediului asupra severităţii depresiei. Cercetarea, non-experimentală, 

a avut 31 de subiecți de gen feminin, mame (căsătorite, necăsătorite, divorţate), cu unul sau mai 

mulţi copii cu vârste cuprinse între 0-2 ani, care au răspuns la următoarele chestionare de 

investigaţie psihologică:Inventarul de personalitate CAQ, Inventarul de depresie 

Hamilton şi un chestionar elaborat special pentru acest studiu de evaluare a influenţei 

mediului asupra severităţii depresiei. 

Concluzii: 

În urma cercetării, rezultatele obținute indică o corelație negativă între sprijinul oferit de mediu 

(partener, părinți, prieteni) mamei și gradul de hipocondrie, a depresiei cu energie scăzută, a 

vinei și resentimentului și a nivelului plictiselii și retragerii. 

Nu s-au găsit însă corelații statistic semnificative între sprijinul oferit de mediu și agitație și nici 

între sprijinul oferit de mediu și depresia anxioasă. De asemenea, studiul arată că sprijinul 

mediului nu corelează cu scoruri scăzute la Inventarul de depresie Hamilton. Totodată, nivelul 



ridicat de venituri în gospodărie nu ferește mamele de depresie, din contră aparent, mamele care 

trăiesc în gospodării cu venituri peste 4000 ron au un grad mai ridicat al depresiei. Prezenta 

cercetare arată o corelație clară între sprijinul oferit de mediu mamelor și starea lor psihică bună 

(valori mai mici ale hipocondriei, depresiei cu energie scăzută, vinei și resentimentului și 

plictiselii și retragerii). Această direcție merită explorată în continuare pentru a îmbunătăți viața 

mamelor și a familiilor în general, pentru a evita atât costurile materiale generate de tratamentele 

scumpe, cât și pentru a preîntâmpina efectele negative emoționale pe care depresia post-natală o 

are asupra mamelor și asupra copiilor lor. 
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