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PROMIT: aplicație mobilă pentru dezvoltarea auto-compasiunii



Importanța aplicațiilor mobile în sănătatea mintală
Numărul de aplicații mobile destinate sănătății mintale este 
de aproximativ 325000 (Wasil et al., 2021). 

Aproximativ 24% dintre aceste aplicații mobile au fost lansate în anul 2017.

De ce sunt dezvoltate astfel de aplicații mobile?

• Accesibilitate universală

• Permit intervenții de tip "self-help"

• Sunt percepute ca fiind utile și ușor de folosit
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Importanța aplicațiilor mobile în sănătatea mintală
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Stres parental

Experiența subiectivă a părinților care au copii cu autism

Cerințe financiare exagerate

Deprivare de somn

Calitate asupra vieții mai scăzută 

Anxietate

Depresie 

Auto-eficacitate scăzută

Dezamăgire

Stigmatizare

Izolare socială

Probleme maritale

Confuzie

Respingere

Îndoială

Învinovățire
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Auto-compasiunea, factor de prevenție în psihopatologie

Auto-compasiunea se asociază pozitiv cu satisfacția asupra vieții și se asociază negativ  cu 
depresia și cu stresul parental (Neff & Faso, 2015). 

Atunci când părinții prezintă abilități de auto-compasiune scăzute,  internalizarea stigmei 
este asociată cu distres, iar atunci când aceștia au abilități crescute de auto-compasiune, 
asocierea dintre internalizarea stigmei și distres nu mai apare (Wong, 2016).

Abilitatea părinților de a se sprijini pe ei înșiși, de a-și accepta propria viață poate genera 
resurse emoționale care asigură disponibilitate în relația cu propriul copil (Neff & Faso, 
2015).

https://self-compassion.org/

5

https://self-compassion.org/
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A privi necazul cu 
autocompasiune

Exercițiu de 
compasiune

Cum aș trata 
un prieten?

Comportamente 
funcționale

Pauza de 
autocompasiune

Exercițiu de 
respirație

Să te vezi pe 
tine însuți așa 
cum ești 

Introducere

Descoperirea caracteristicilor 
personale care sunt valorizate 

mai mult sau mai puțin de 
societate

Acceptarea suferinței, 
conștientizarea faptului că ea este 

universală și dezvoltarea 
angajamentului pentru reducerea 

ei

Conștientizarea faptului că 
adesea oamenii se raportează 

diferit la ei înșiși față de cei 
dragi

Ce este autocompasiunea?
De ce este importantă?

Mărturia unei mame care 
are copil cu autism

Concentrarea pe momentul 
prezent pentru a face 

diferența între respirația 
abdominală și cea toracică

Conștientizarea 
comportamentelor care ajută și 

care nu ajută în gestionarea 
suferinței

Dezvoltarea bunătății față de 
propria persoană dar și față 

de celelalte persoane

Scăderea nivelului de 
rezistență opusă în fața 

suferinței
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Evaluare 
inițială

Exerciții 
din 

aplicația 
mobilă

Evaluare 
finală
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• Studiul este experimental, 
cu analiză de tip  ANOVA mixtă 
between within.

• În total, au participat 36 
părinți, 18 în grupul 
experimental și 18 în grupul de 
control. 

Studiu experimental



Rezultate
1. La finalul intervenției, se așteaptă ca participanții din grupul experimental să aibă niveluri mai crescute 
de autocompasiune comparativ cu grupul de control (Neff, 2016). Rezultatele nu indică un efect 
semnificativ de timp F (1, 34) =.003; p=.953, de grup F (1, 34) =.031; p=.991 sau de interacțiune F (1, 34) 
=.000; p=.860. 
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Grup Medie
Abatere 
standard

Număr 
subiecți

Autocompasiune PRE

control 42.89 9.881 18

experimental 42.61 8.692 18

Total 42.75 9.173 36

Autocompasiune POST

control 42.5556 9.56232 18

experimental 42.7778 5.86671 18

Total 42.6667 7.81939 36



Rezultate
2. La finalul intervenției, se așteaptă ca participanții din grupul experimental să aibă niveluri mai scăzute 
de stres parental comparativ cu grupul de control (Neff & Faso, 2015). Rezultatele arată că nu există un 
efect semnificativ de timp F (1, 34) =1.123; p=.297, de grup F (1, 34) =.110; p=.742 sau de interacțiune F (1, 
34) =1.843; p=.183. 
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Grup Medie
Abatere 
standard

Număr 
subiecți

Stres parental PRE

control 61.28 10.643 18

experimental 64.28 6.614 18

Total 62.78 8.864 36

Stres parental POST

control 65.33 8.423 18

experimental 63.78 6.594 18

Total 64.56 7.496 36



Rezultate
3.  La finalul intervenției, se așteaptă ca participanții din grupul experimental să aibă niveluri mai crescute 
de satisfacție asupra vieții comparativ cu grupul de control (Neff & Faso, 2015). Rezultatele nu indică un 
efect semnificativ statistic de timp F (1, 34) =1.890; p=.178, de grup F (1, 34) =1.105; p=.301 sau de 
interacțiune F (1, 34) =.003; p=.960. 
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Grup Medie
Abatere 
standard

Număr de 
subiecți

Satisfacție PRE

control 19.44 8.873 18

experimental 21.72 7.969 18

Total 20.58 8.392 36

Satisfacție POST

control 20.89 6.211 18

experimental 23.28 6.276 18

Total 22.08 6.272 36



Rezultate
4. La finalul intervenției, se așteaptă ca participanții din grupul experimental să aibă niveluri mai scăzute 
de ruminație pozitivă comparativ cu grupul de control (Ford, Mauss, & Gruber,2015). Rezultatele obținute 
nu indică un efect semnificativ de timp F (1, 34) =3.740; p=.061, grup F (1, 34) =.073; p=.788 sau de 
interacțiune F (1, 34) =.652; p=.425 
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Grup Medie
Abatere 
standard

Număr 
subiecți

Ruminatie pozitivă 
PRE

control 40.22 7.456 18

experimental 39.56 7.366 18

Total 39.89 7.313 36

Ruminatie pozitivă 
POST

control 41.89 7.177 18

experimental 43.61 7.366 18

Total 42.75 7.221 36



Rezultate
5. La finalul intervenției, se așteaptă ca participanții din grupul experimental să aibă niveluri mai scăzute 
de valorizare a fericirii (Mauss, Tamir, Anderson, & Savino, 2011).Rezultatele obținute nu indică un efect 
semnificativ de timp F (1, 34) =1.453; p=.236, grup F (1, 34) =.008; p=.929 sau de interacțiune F (1, 34) =.000; 
p=1.000.
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Grup Medie
Abatere 
standard

Număr 
subiecți

Valorizare Fericire 
PRE

control 23.61 4.901 18

experimental 23.39 9.865 18

Total 23.5 7.677 36

Valorizare Fericire 
POST

control 24.83 7.098 18

experimental 24.61 9.331 18

Total 24.72 8.172 36



“
Feedback
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Încep să îmi dau seama că sunt destul de negativă și că trebuie să îmi schimb abordarea față de 
mine și tot ce nu merge cum îmi doresc.

Pana in acest moment cred ca cel mai bun exercitiu a fost cel cu exercitiile de respiratie.

Mi-au plăcut exercițiile, meditația la citate a fost de folos și pentru că m-a deconectat de 
la avalanșa de gânduri, dar și pentru că a adus un plus în a fi mai aproape de mine însămi. 

A fost plăcut să petrec puțin timp cu 
mine însămi și cu siguranță voi continua să fac acest lucru. Mulțumesc! 



Dezvoltarea aplicației mobile
• Evidențierea aspectelor importante pentru psihoeducație.

• Integrarea imaginilor, înregistrărilor audio și video pentru a crește 
angajamentul utilizatorilor.

• Dezvoltarea unui meniu complex care să permită revenirea la 
exercițiile de autocompasiune realizate anterior.

• Adaptarea exercițiilor prin utilizarea metaforelor terapeutice pentru 
a înțelege mai ușor conținutul exercițiilor.
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Concluzii
• Aplicațiile mobile prezintă o serie de beneficii, dar și limite, 

întrucât preferințele utilizatorilor sunt diferite.

• Este necesară evaluare critică a aplicațiilor mobile pentru 
diferite probleme în sănătatea mintală:

https://onemindpsyberguide.org/
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Vă mulțumesc!
Cu mulțumiri, Lect. Univ. Dr. Nechita Diana!
Studiul și aplicația mobilă au fost realizate în cadrul bursei speciale 
pentru activitatea științifică, acordate de către 
Universitatea Babeș-Bolyai.

Întrebări?
Contact:
stefania.stefanache@fpse.unibuc.ro
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