EНuca ia parОntală arО nОvoiО НО o bază soliНă, nu Нoar НО
programe-pilot НОsfăşuratО în НifОritО arii mОНicalО, socialО şi ОНucaionalО, ci НО o StratОgiО Na ională IntОrsОctorială privinН DОzvoltarОa
Abilită ilor şi CompОtОn Оlor ParОntalО, carО ar incluНО ОНuca ia
părin ilor ca partО intОgrantă a ОНuca iОi pОrmanОntО, fiinН un funНamОnt în constituirОa, func ionarОa şi НОzvoltarОa unui sistОm na ional,
intОgrat НО ОНuca iО parОntală. Chiar Нacă la nivel declarativ se recunoaştО НО cătrО НivОrsО institu ii publicО importan a ОНuca iОi parОntalО, nu Обistă nicio rОglОmОntarО carО că stipulОzО nОvoia sau obligativitatea acesteia. De aceea, se impune implementarea de politici
publicО în НomОniul ОНuca iОi parОntalО şi consoliНarОa unОi
infrastructuri НО formarО, НО finan arО, НО cОrtificarО şi НО supОrvizarО,
la carО actualii furnizori НО ОНuca iО parОntală pot contribui cu
ОбpОrtiză, asistОn ă tОhnică, moНОlО Оtc.
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IMPLICA IILEăTRANSCRIPTULUIăASUPRAăPROCESULUIă
DEăANALIZ ăAăDATELOR CALITATIVE
Anastasia OCERETNÎI
În cОrcОtarОa sociologică calitativă un rol НОosОbit НО important îl
arО Оtapa НО analiză a НatОlor, al cărОi trasОu invОstiga ional rОprОzintă
un procОs circular, НОzvoltat НО la o Оtapă la alta. Implica iilО
procОsului НО analiză pot fi rОgăsitО la toatО ОtapОlО cОrcОtării
calitativО, contОбt în carО concluziilО stuНiului calitativ sunt НОzvoltatО
pО parcursul cОrcОtării i nu la finО, ca în cazul cОrcОtării cantitativО.
AstfОl, opОrarОa cu înrОgistrărilО auНio sau viНОo alО intОrviurilor sau
focus grupurilor îngrОunОază procОsul НО analiză i nu pot fi utilizatО
ca matОrial în procОsul НО prОlucrarО. AstfОl, moНalitatОa cОa mai
rОu ită i optimă ОstО ОlaborarОa transcripturilor, carО facilitОază
procОsul НО analiză, fiinН НisponibilО i u or НО manipulat comparativ
cu înrОgistrărilО auНio/viНОo.
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CОrcОtătorii P.Atkinson şi J.HОritagО rОlОvă că proНucОrОa şi
utilizarОa transcripturilor sunt activită i inОvitabilО pОntru oricО НОmОrs
НО cОrcОtarО, carО nОcОsită ascultarОa minu ioasă şi rОpОtată a
înrОgistrărilor, НОzvăluinН НОsОori numОroasО caractОristici nОrОmarcatО pсnă atunci cu rОfОrirО la НОsfă urarОa Нiscu iОi [7, p.182Ж. În
acООa i orНinО НО iНОi, P.Ilu consiНОră că transcriОrОa ОstО o opОra iО
inНispОnsabilă cОrcОtării calitativО, fiinНcă Оa conНОnsОază informa ii
şi ОstО un prim pas sprО coНarОa şi prОlucrarОa Оi [2, p.148].
Cu toatО că cОrcОtătoarОa E. Ochs a aborНat problОma transcriОrii în
anul 1979 în lucrarОa „Transcript as ThОorв”, unii cОrcОtători, prОcum
D.G. OlivОr, J.M. SОrovich, T.L. Mason i S.A. TillОв, afirmă că în
litОratura НО spОcialitatО НОНicată cОrcОtării calitativО ОstО acorНată o
atОn iО insuficiОntă transcriОrii, fiinН aНusО ca argumОnt afirma iilО
cercetătorului M.Agar Нin lucrarОa „The Professional Stranger: An
Informal IntroНuction to Ethnographв”, conform căruia transcriptul
Оra pОrcОput ca o muncă casnică [6Ж.
NОglijarОa sub aspОct tОorОtic a transcriОrii ОstО НОtОrminată НО lipsa unor modele empiricО НО transcriОrО, НО nОcon tiОntizarОa implicaiilor acОstОia asupra rОНactării rapoartОlor НО cОrcОtarО i НО nОinstruirОa cОrcОtătorilor. În consОcin ă, o bună partО Нin calitativi ti nОglijОază faptul că transcriОrОa ОstО rОzultatul unui procОs НО sОlОc iО. În
contОбtul în carО transcriОrОa, ca procОs, ОstО în curs НО НОzvoltarО i
aplicarО într-un ir НО tiin О, cОrcОtătorii rОcunosc cОntralitatОa acОstОia în cОrcОtarОa calitativă, НОtОrminată НО consОcin ОlО transcriОrii
asupra moНului în carО sunt în ОlО i participan ii la cОrcОtarО, a informa iilor pО carО acО tia lО transmit i asupra formulării concluziilor
studiului.
Particularită ilО transcriptului sunt rОflОctatО în aborНărilО НОfiniionalО alО acОstuia, una НintrО ОlО fiinН НОscrisă НО cОrcОtătoarОa
E.Ochs: transcriptul ОstО în ОsОn ă НО natură tОorОtică, o construcţie
selectivă cО rОflОctă obiОctivОlО şi НОfini iilО tОorОticО [5, p.44Ж, carО
arО un impact asupra analizОi şi intОrprОtării. Astfel, prin transcript
arО loc o rОНucОrО a НatОlor primarО bogatО (Нiscu ia propriu-zisă) şi
a cОlor sОcunНarО (înrОgistrarОa auНio/viНОo), carО sunt НisponibilО
pОntru a fi utilizatО în manipulărilО (în sОnsul opОrării) ultОrioarО НО
cătrО cОrcОtători anali ti.
CОrcОtătorii M.Bucholz, J.GrООn, M.Franquiz i C.Dixon analizează transcriptul ca un proces de reprezentare, care cuprinde, spre
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ОбОmplu, Нiscu ia, timpul, ac iunilО nonvОrbalО, rОla ia НintrО vorbitor
i participant la cercetare, orientarОa fizică Оtc.; cinО pО cinО rОprОzintă, în cО moН, cu cО scop i rОzultat; cum anali tii i participan ii sО
pozi ionОază pО sinО în rОprОzОntărilО lor ca formă, con inut i ac iunО
[6Ж. CОrcОtătorii S.Koаal şi D. O’ConnОll НОzvoltă acОst aspОct,
consiНОrсnН transcriptul НrОpt o formă НО rОprОzОntarО grafică a unor
aspОctО comportamОntalО sОlОctatО alО inНivizilor implica i într-o convОrsa iО [3, p.248Ж. CОrcОtătoarОa Ch.DaviНson în articolul „Transcription: ImpОrativОs for QualitativО RОsОarch”, făcсnН apОl la concepiilО cОrcОtătorilor S.SlОmbrouck, A.Durati .a., conchiНО că transcriОrОa atragО Нupă sinО o „traНucОrО” sau o transformarО a sunetului/imaginilor în tОбt, procОsul fiinН unul sОlОctiv, prin care se transcriu anumite fenomene sau caractОristici alО vorbirii i intОrac iunii [1,
p.37Ж. Analiza НОfini iilor antОrioarО conНucО sprО iНООa că transcriptul
ОstО un НocumОnt rОzultat Нin activitatОa НО cОrcОtarО, cО rОprОzintă
convОrsa ia întrО inută НintrО cОrcОtător şi cОl/cОi cОrcОtat/cОrcОta i.
Totu i, transcriОrОa nu ОstО o ac iunО mОcanică НО sОlОc iО sau НО
aplicarО a unui sistОm НО notarО. În acОst procОs cОrcОtătorii fac anumitО alОgОri, carО rОprОzintă anumitО ac iuni, cО НОpinН Обclusiv НО
orientărilО tОorОticО i НО pozi ia cОrcОtătorului în raport cu sinО i cu
cОi cОrcОta i.
ProcОsul НО transcriОrО implică transcriberii, aНică pОrsoanОlО carО
transcriu matОrialul auНio sau viНОo (carО pot fi cОrcОtători sau asistОn i);
un sistem de notare; transcriptul ca proНus şi cititorii de transcript.
Dat fiinН că transcriptul ОstО un НocumОnt în baza căruia vor fi
ОfОctuatО rОНucОrОa i afi arОa НatОlor, ОstО nОcОsar ca în procОsul НО
transcriОrО să sО pună un accОnt НОosОbit pО următoarОlО aspОctО:
1. Determinarea caracteristicilor de comportament ce vor fi
transcrisО (vОrbal, nonvОrbal, paravОrbal), acОasta НОpinzсnН НО
obiОctivОlО şi întrОbărilО cОrcОtatО. În acОla i timp, tipul НО analiză
НОsfă urată implică alОgОrОa tipului НО comportamОnt transcris:
analiza convОrsa ională nОcОsită şi transcriОrОa limbajului paravОrbal,
în timp cО analiza psihologică solicită transcriОrОa limbajului
nonvОrbal. Însă НivОrsitatОa НО comportamОntО transcrisО implică
crО tОrОa nivОlului НО complОбitatО i sursО НО Оrori pОntru pОrsonalul
implicat în transcriОrО.
2. Alegerea sistemului de notare, acОst momОnt fiinН influОn at НО
НisponibilitatОa unui rОpОrtoriu aНОcvat НО simboluri şi uşurin a НО a fi
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citit transcriptul. O conНi iО obligatoriО în acОst caz ОstО ca toatО
persoanele cО vor ОfОctua munca НО transcriОrО să cunoască sistОmul
НО notarО. AnalizОlО asupra sistОmului НО notarО al cОrcОtătoarОi
G.JОffОrson atОstă faptul că unОlО simboluri nu sunt actualО i fiinН
mai pu in utilО în analiza sociologică. În prОzОnt nu Обistă un sistem
unic НО notarО, fiОcarО cОrcОtător sau companiО НО cОrcОtarО
НОzvoltсnНu- i propriul sistОm.
3. Selectarea formatului transcriptului sО rОfОră la aranjarОa pО
pagină, orНinОa tОmporală a convОrsa iОi Оtc.
4. Determinarea abilităţilor cerute persoanelor care transcriu
pОntru utilizarОa corОctă a sistОmului НО notarО. DОsОori cОrcОtătorii
calitativi ti apОlОază la pОrsonal în procОsul НО transcriОrО, fapt carО
poatО atragО Нupă sinО o sОriО НО problОmО. În baza analizОlor ОfОctuate asupra interviurilor transcrise de persoane angajate special pentru
acОastă activitatО (în marО partО stuНОn i), cОrcОtătoarОlО S.A. TillОв i
K.D. Poаick au iНОntificat cсtОva НintrО acОstОa: nОrОspectarea
НirОc iОi stabilitО НО cătrО cОrcОtător, utilizarОa НО cătrО cОrcОtători a
transcripturilor (în cazul unor nОcorОspunНОri) în schimbul rОvОnirii la
НatОlО sОcunНarО, omisiuni sau altОrnarО a cuvintОlor НО cătrО transcribОri, НilОmОlО ОticО cu rОfОrirО la păstrarОa confiНОn ialită ii [8Ж. În
vОНОrОa Оvitării erorilor datorate transcriberilor, L.M. MacLean,
M.MвОr i A.EstablО rОcomanНă cсtОva stratОgii: vОrificarОa unor
transcripturi pО măsură cО acОstОa sО ОlaborОază, ofОrirОa unui ghiН НО
transcriОrО i utilizarО a sistОmului НО notarО [1, p.43Ж. În acОla i timp,
ОstО nОcОsar ca transcribОrii să fiО familiariza i cu scopul, obiОctivОlО
НО cОrcОtarО i tОrminologiО pОntru a putОa răspunНО cОrin Оlor înaintatО fa ă НО Оi НО cătrО cОrcОtători, în măsura în carО analizОlО ultОrioarО
să nu fiО supОrficialО Нin cauza sОlОc iilor făcutО НО transcribОri.
5. Stabilirea categoriilor de cititori şi a abilită ilor nОcОsarО pОntru
citirОa transcriptului (sprО ОбОmplu, oamОni simpli, lingvişti, sociologi, computerul etc.) [4, p.6].
În concluziО putОm mОn iona că transcriptul – Оtapă importantă în
analiza datelor – implică „obsОrvarОa” atОntă a НatОlor prin ascultarОa/vizionarОa rОpОtată, carО nОcОsită timp înНОlungat: НО la 3 la 10 orО
pОntru 1 oră înrОgistrată, în func iО НО finО Оa i НОtaliОrОa transcriОrii.
ReprОzОntarОa unor НatО auНio/viНОo într-o formă scrisă ОstО un procОs
intОrprОtativ, ghiНat НО prОsupozi iilО mОtoНologicО alО fiОcărui proiОct
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НО cОrcОtarО i prОzОntсnН complОбitatОa intОrac iunilor umanО cu
impact asupra modelului explicativ dezvoltat.
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ÎNGRIJIREAă– CONCEPTăÎNăDEVENIREă
ALăPOLITICILORăFAMILIALEăȘIăDEăGEN
Olga GRAUR
TransformărilО carО au marcat în ultimОlО НОcОnii institu ia familiОi
prОcum: majorarОa vсrstОi НО căsătoriО, mic orarОa ratОi НО nup ialitate, răspсnНirОa masivă a formОlor altОrnativО НО familiО, crО tОrОa numărului НО Нivor uri, majorarОa numărului НО familii monoparentale,
preponderent materne, emanciparea femeii, au modificat statutul
ocupa ional al acОstОia, caractОrizat printr-o tОnНin ă НО intrarО masivă
a fОmОilor pО pia a for Оi НО muncă, cООa cО facО tot mai actuală
problОmatica conciliОrii viО ii НО familiО cu activitatОa profОsională.
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