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ABSTRACT: Influence of the environment on human behavior. In the study of human
development as a science of genetics development brings not only knowledge but also
revealing new questions. Of these, the most current scientific world refers to the ways in
which the environment influences human behavior and the way in which man comes on the
environment
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Noţiuni introductive
În genetica comportamentului uman, se
vorbeşte despre mediu în sensul cel mai larg,
făcându-se referire la factori de mediu de
câte ori nu poate fi vorba de factori genetici
implicaţi în caracterele studiate [G., Oancea
- Ursu, 1985].
O ramificare a acestui ultim termen în
contextul geneticii, o constituie un mediu
comun, urmărit atunci când se studiază
variaţii în cadrul unei familii ce nu au o
explicaţie genetică, şi un mediu specific,
caracteristic pentru fiecare individ în parte.
În studiul geneticii, un rol important îl
are noţiunea de genotip, definind constituţia
genetică a unui organism. Rezultatul
manifest al interacţiunii dintre genotip şi
mediu poartă numele de fenotip şi se
constituie în ansamblul caracterelor
morfologice, fiziologice, biochimice,
psihologice şi comportamentale ale unui
organism.
Metode de studiu ale influenţelor
de mediu
Mare parte din studiile de genetică au
fost desfăşurate pe animale. Dar, psihicul
uman fiind mult mai complex, influenţa
mediului asupra fenotipului devine şi ea o
problemă mai complexă decât în cazul
animalelor.

Studiile pe oameni sunt mult mai dificil
de efectuat, cercetătorul neavând
posibilitatea de a controla mediul în care se
dezvoltă subiecţii săi. Cu toate acestea, G.
Oancea-Ursu (1985) a identificat
următoarele trei principale metode de
cercetare folosite în investigarea raportului
ereditate - mediu:
A. Influenţa factorilor de mediu.
Încercările de a explica asemănările între
membrii unei familii prin împărtăşirea unui
mediu comun nu au dus la rezultate
mulţumitoare. Studiind fraţii din familii cu
adopţii s-a constatat că mediul este
responsabil pentru 25% din variaţia nivelului
de inteligenţă, dar această influenţă se
manifestă doar în copilărie.
Mai productive s-au dovedit cercetările
care urmăresc variaţiile produse de mediul
specific, cel neîmpărtăşit. În această situaţie,
intervine problema definirii acestui tip de
mediu. Există anumite componente care, la
prima vedere, ţin de mediul comun - fraţii ai
căror părinţi divorţează împart, aparent,
aceeaşi experienţă de viaţă în acest sens. Dar
experienţa lor subiectivă diferă, fiecare fiind
afectat într-un anume mod de eveniment şi
percepându-l într-un fel propriu. De aceea,
inclusiv aceste evenimente trăite în comun
pot fi interpretate ca parte din mediul
specific.
Alţi factori care intervin aici şi care
trebuie avuţi in vedere sunt experienţele din
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afara vieţii de familie, accidente, boli, factori
perinatali. Două studii pe gemeni monozigoţi
crescuţi împreună exemplifică efectele
mediului neîmpărtăşit.
Primul studiu, arată că greutatea diferită
la naştere între gemeni corelează cu diferenţe
privind performan ţel e şcol a re şi
comportamente problematice la vârsta de 7
ani.
Cel de-al doilea studiu identifică drept
cauze pentru nivelele diferite de anxietate
(între gemeni) la vârsta şcolară mai multe
componente de mediu specific: experienţe
şcolare negative, respingerea din partea
copiilor de aceeaşi vârstă, factori perinatali,
boli, accidente.
B. Corelaţia genotip - mediu. Studiile
centrate pe mediul neîmpărtăşit au evidenţiat
că, deşi părinţii raportează comportamentul
lor ca fiind similar faţă de toţi copiii lor,
aceştia percep foarte diferit relaţia lor cu
părinţii faţă de relaţia fraţilor cu aceştia.
Diferenţele au fost confirmate de observaţia
condusă de cercetători şi au fost corelate cu
elemente ale fenotipului copiilor.
S-a observat, de exemplu, o asociere între
comportamentul negativ din partea mamei
faţă de copil şi comportamentele anti-sociale
ale acestuia. Iniţial, rezultatul obţinut a fost
pus pe seama influenţei mediului specific.
Dar a apărut apoi întrebarea dacă diferenţele
în comportamentul părinţilor sunt factori ce
ţin strict de mediu sau se manifestă în ele şi
factori genetici.
Concluziile ulterioare au nuanţat
problema sub următoarele două aspecte:
– pe de o parte, diferenţele (inclusiv
genetice) între fraţi produc reacţii diferite
din partea părinţilor faţă de copiii lor;
– p de altă parte, percepţia comportaentului parental este mediată genetic prin
intermediul personalităţii.
Sunt descrise trei tipuri de corelaţii:
– pasivă: genotip corelat cu mediul familial
(exemplul părinţilor cu talent muzical
care îşi cresc copilul oferindu-i educaţie
muzicală);
– evocativă: reacţie din partea altor
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persoane din mediu la caracteristici ale
individului determinate genetic (copilul
are calităţi muzicale dar care sunt
descoperite doar la şcoală);
– activă: individul caută activ sau creează
mediul corelat cu înclinaţiile sale
determinate genetic (deşi nu este
„descoperit” de altcineva ca un talent
muzical, el îşi identifică această calitate
şi o valorifică din proprie iniţiativă).
Cercetările din această categorie au
demonstrat că fondul genetic mediază
numeroase componente ale mediului: stresul
asociat evenimentelor asupra cărora avem un
oarecare control, alegerea prietenilor
(influenţa genetică creşte începând din
adolescenţă), expunerea la droguri sau la
traume, accidentele în copilărie, divorţul,
mediul de lucru etc.
C. Interacţiunea ereditate - mediu.
Mergând chiar mai departe de corelaţiile
menţionate anterior, se poate spune că
efectul mediului asupra fenotipului este
influenţat de genotip şi totodată efectul
genotipului asupra fenotipului este influenţat
de mediu. Factori genetici şi de mediu ce ar
produce separat anumite efecte, atunci când
se manifestă simultan pot amplifica acest
efect sau, dimpotrivă, îl pot diminua
semnificativ.
Un exemplu este cel al riscului de
condamnări penale pentru copiii adoptaţi ai
căror părinţi biologici sau adoptivi au avut
astfel de condamnări. Riscul este crescut şi
în cazul în care influenţa vine dinspre
părinţii biologici, şi dinspre cei adoptivi, dar
este cel mai ridicat în situaţia în care şi unii
părinţi, şi ceilalţi au avut astfel de
condamnări.
Un alt studiu pe adopţii a urmărit riscul
pentru tulburări de comportament în
adolescenţă.
Riscul genetic era dat de părinţi biologici
cu diagnostic de personalitate anti-socială
sau dependenţă de droguri.
Riscul de mediu era reprezentat de
probleme maritale, legale sau psihiatrice ale
părinţilor adoptivi. Rezultatul a arătat că
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Influenţa mediului asupra comportamentului uman

adolescenţii cu risc genetic ridicat au fost
mai sensibili la influenţa stresului din
mediul familial adoptiv, iar cei cu risc
genetic scăzut nu au fost afectaţi de stresul
din mediu. Astfel de interacţiuni nu au fost
identificate în studiile vizând inteligenţa
efectuate pe copii adoptaţi.
Studiile gemelare din această categorie
au demonstrat că riscul genetic privind
alcoolismul este potenţat într-un mediu
permisiv, iar comportamentul anti-social cu

determinare genetică se moşteneşte mai ales
în familiile cu situaţie economică bună.
Concluzii
Fără îndoială că fiecare dintre noi este un
produs atât al eredităţii, cât şi al mediului.
Este interesant şi important de descoperit
modurile specifice în care aceşti doi
determinanţi influenţează ceea ce devenim
ca persoane, precum şi interacţiunea dintre
factorii genetici şi cei de mediu.
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