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1. Obiectivele generale ale proiectului 
Tulburările alimentare (TA) sunt tulburări mentale severe asociate cu multiple 

consecințe negative având un curs cronic și o rata ridicată a mortalității (Bulik et al., 
2008). În acest context, înțelegerea factorilor care contribuie la dezvoltarea și 
menținerea acestor tulburări reprezintă o prioritate pentru cercetarea din acest 

domeniu.  

Modele teoretice (de ex., Fairburn, 2008) asumă că emoțiile resimțite de individ 
joacă un rol important în etiologia episoadele alimentare problematice. Datele existente 
confirmă că afectul negativ este asociat cu comportamente alimentare problematice 
(Ambwani et al., 2015; Kukk & Akkermann, 2017), dar rolul unor emoții specifice 
precum rușinea, deși asumat ca fiind important de modele teoretice, nu a fost 

investigat în studii empirice.  

În acest context, obiectivul principal al proiectului actual este studierea 
experienței rușinii stare în raport cu comportamentele alimentare problematice și va 
include două studii. Primul își propune să evalueze rolul rușinii stare (cu diferitele 
fațete) și reglarea acesteia în relație cu comportamentele alimentare problematice prin 
colectarea de date în timp real în mediul natural al participantului. În cel de-al doilea 
studiu vom evalua efectul unei intervenții de auto-compasiune livrate în timp real 

asupra rușinii și comportamentelor alimentare negative.  

2. Obiectivele specifice 
Pornind de la obiectivul general, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: 

O 1. Explorarea relației dintre rușinea starea măsurată în context ecologic și 
comportamentele alimentare problematice; 

O 2. Investigarea reglării rușinii și a afectului negativ în context ecologic în relație 
cu comportamentele alimentare problematice; 

O 3. Studierea efectului unei intervenții livrate în timp real asupra rușinii și 
comportamentelor alimentare problematice. 
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3. Rezumatul activităților și rezultatelor 

3.1. Pilotare protocol studiu 1 

Grad de realizare al activităților propuse: Realizat 

Instrumentele ce au fost folosite în studiu au fost pilotate pe un număr de 10 
participanți selectați din rândul studenților. Scopul acestei pilotări a fost de a determina 
dacă există dificultăți în înțelegerea itemilor precum și a vedea durata medie a timpului 
de completare. Participanții au indicat că întrebările sunt ușor de înțeles și nu prezintă 
ambiguități. Durata medie de completare a celor 36 de itemi ce urmau a fi incluși în 
studiu a fost de 2 minute și 53 secunde. Pe baza acestor rezultate am decis că este în 

regulă să utilizăm itemii în această variantă.  

Tot în această etapă aplicația Expiwell ce urma să fie folosită în studiu, a fost 
testată de alți 10 studenți. Am urmărit să vedem în ce măsură apar probleme cu 
instalarea și utilizarea acesteia. Din discuțiile cu utilizatorii a reieșit că aplicația este 
ușor de instalat, dar ar merita să oferim participanților un document cu instrucțiuni 
clare de cum se poate face acest lucru. De asemenea, utilizatori au scos in evidență 
faptul că este necesar să setezi telefonul astfel încât să permită primirea de notificări, 
iar acest lucru este important de transmis participanților. Concluzii acestor discuții au 
fost că aplicația este ușor de folosit, dar pentru a evita orice confuzie, ar fi benefic ca 
participanții la studiu să primească un document cu instrucțiuni clare legate de 

instalarea și utilizarea aplicației.  

3.2. Recrutare participanti studiu 1 

Grad de realizare al activităților propuse: Realizat 

 Această activitate a presupus recrutarea participanților ce au fost înrolați în 
primul studiu. Conform protocolului, pentru a fi înrolați un studiu participanții trebuiau 
să fie de sex feminin și să obțină un scor de peste 2.4 la scala Eating Disorder 
Examination (EDE-Q; Fairburn & Beglin, 1994), scor ce indică prezența unor dificultăți 
relevante clinic. Având în vedere că analiza de putere statistică derulată anterior 
începerii studiului, ne-a indicat că am avea nevoie de un număr de 40 de participanți, 



NISHED  

5 
 

PN-III-P1-1.1-PD-2019-0706,  
contract nr. PD 62/2020 

 

dat fiind faptul că ne așteptam la un dropout semnificativ ne-am propus să culegem 

date de la cel puțin 60 de participanți.  

 Prima etapă a recrutării a presupus realizarea materialelor care urmau a fi 
folosite. Astfel am realizat un poster (vezi Anexa 1) care a fost postat pe grupurile de 
studenți și pe rețelele de socializare. Am vizat distribuirea pe grupuri cu specificuri 
diferite pentru a ne asigura un eșantion cât mai variat. Anunțul a fost distribuit de 
peste 100 de ori și a ajuns la un număr de peste 40700 de persoane (conform 
statisticilor disponibile pe Facebook). Anunțul de recrutare făcea trimitere către un 
formular de înscriere care conținea consimțământul informat, întrebări legate de datele 
demografice (vârstă, gen și nivel educațional) și scala EDE-Q. În urma acestui proces 
am recrutat un număr de 332 de femei, dintre care 176 de persoane au îndeplinit 
criteriile de eligibilitate, respectiv vârsta de peste 18 ani și un scor de peste 2,4 la EDE-

Q. 

3.3. Colectare date studiu 1 

Grad de realizare al activităților propuse: Realizat 

Colectarea datelor a început cu partea de completare a chestionarelor ce vizează 
aspectele dispoziționale. Astfel, participantele au primit pe e-mail un formular online 
ce conținea următoarele scale: Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & 
John, 2003), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004), 
Attitudes and Beliefs Scale- II (ABS-II; DiGiuseppe, Leaf, Exner, & Robin, 1988), 
Test of Self-Conscious Affect-3 (TOSCA-3; Tangney, Dearing, Wagner, & Gramzow, 
2000), Internalized Shame Scale (ISS; Cook, 1994), The Bodily Shame Scale (BSS; 
Troop et al., 2006) și Experience of Shame Scale (ESS; Andrews, Qian, & Valentine, 
2002). Dintr-un număr de 176 de persoane eligibile, scalele dispoziționale au fost 

completate de 115 persoane.  

Dat fiind că datele anterioare indică faptul că existența unei perioade de timp în 
care participanții se familiarizează cu procedură este foarte benefică pentru a avea 
o complianță crescută (Engel et al., 2009), participantele care au completat scalele 
de început au fost invitate să participe la un training de familiarizare cu aplicația. 
Participantele au primit pe e-mailul oferit la înscriere informații detaliate cu privire 
la utilizarea aplicației (inclusiv un document cu instrucțiuni, vezi Anexa 2) și au fost 
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invitate să utilizeze aplicația timp de 1 zi. În cadrul training-ului participantele au 
primit 3 notificări pe zi. La fiecare notificare participantele erau rugate să răspundă 
la 15 întrebări, similare cu cele care vor fi incluse cu monitorizarea propriu-zisă. 
Participantele erau instruite să contacteze echipa de cercetare dacă întâmpină 
probleme. De asemenea, am monitorizat completarea training-ului și am contactat 
persoanele care nu urmau instrucțiunile. În etapa următoare au fost incluse doar 
persoanele care au finalizat perioada de training. Training-ul a fost completat de un 

număr de 97 de participante.  

După finalizarea training-ului a început etapa de monitorizare în cadrul căreia 
participantele au primit 5 notificări pe zi în care erau rugate să completeze cele 36 
de întrebări. Notificările erau primite în intervalul 8:30-22:30. Acest interval a fost 
împărțit în 5 subintervale: 8:30-10:59, 11:00-13:59, 14:00-16:59, 17:00-19:59, 
20:00-22:30 (vezi Figura 1). In fiecare interval, participantele primeau la un moment 
aleatoriu notificarea și aveau 20 de minute pentru a completa. Dacă nu completau 
în intervalul de 20 de minute, chestionarul nu mai era accesibil. De asemenea, 
participantele erau instruite ca atunci când resimt niveluri ridicate de rușine sau 
atunci când se simt la risc/tocmai s-au angajat într-un comportament alimentar 
problematic și nu au primit o notificare să intre în aplicație și să completeze un 

chestionar care era disponibil constant între orele 7:00-24:00.  

Figura 1. Screenshot-uri din aplicație și notificarea trimisă de aplicație 

Participantele au primit aceste notificări timp de 14 zile. Această etapă a studiului 
a fost completată de 79 de participante. Pentru a crește rata de complianță și a 
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reduce numărul de persoane care renunță, participantele au fost informate încă de 
la înscriere că au posibilitatea de a primi un voucher în valoare de 100 RON de la 
Emag. Participantele eligibile pentru acest voucher au fost cele are au avut o rata 
de complianță de peste 70%. La finalul celor 14 zile de monitorizare, participantele 
au primit un e-mail în care au fost anunțate că participarea lor la studiu s-a încheiat 
și li s-a mulțumit pentru participare (persoanele eligibile pentru primirea voucher-

ului au fost informate despre cum pot intra în posesia acestuia).  

3.4. Analiza date longitudinale intensive 

Grad de realizare al activităților propuse: Realizat 

Conform recomandărilor studiilor anterioare, în analiza datelor au fost incluse 
doar datele de la participantele care au avut o complianță de peste 10%. Astfel, au 
fost analizate datele de la 57 de participante. Timpul mediu de completare a fost de 2 

minute si 47 secunde. Media ratei de complianță a fost de 62.56% (între 10-94.29%). 

Pentru analiza datelor am utilizat modelarea multilevel în care măsurătorile 
zilnice sunt „nested” pentru fiecare persoană. Rușinea a fost examinată ca fiind 
predictor pentru fiecare dintre comportamentele alimentare problematice. Predictorul 
a fost centrat folosind metoda „grand mean centering”. Toate modelele au inclus 
„random intercepts and slopes”. Totodată, pentru a ține cont de auto-corelația între 
erorile de măsurare, am folosit modelul autoregresiv CAR(1). Toate analizele au fost 
derulate in programul R, folosind pachetul nlme și funcția lme. Datele indică, spre 
exemplu, că nivelul de rușine se asociază pozitiv cu nivelul de episoade mâncat 
compulsiv (b=0.17, SE=0.05, p < .001). De asemenea, rușinea se asociază pozitiv cu 

nivelul de restricție alimentară (b=0.10, SE=0.04, p < .05).  

3.5. Analiza literaturii cu privire la intervențiile ecologice 

livrate în timp real 

Grad de realizare al activităților propuse: Realizat 

Această activitate a presupus o analiză a literaturii cu privire la caracteristicile 
intervențiilor ecologice livrate în timp real (Ecological Momentary Interventions-EMI) 
existente în acest moment. Acest tip de intervenții face referire la oferirea de feedback 
personalizat bazat pe raportări oferite în timp real. Heron și Smyth (2010) definesc 



NISHED  

8 
 

PN-III-P1-1.1-PD-2019-0706,  
contract nr. PD 62/2020 

 

aceste intervenții ca fiind tratament ce este oferit indivizilor în contextul vieții lor de zi 
cu zi în mediul lor natural. Analiza literaturii indică faptul că aceste intervenții se 
bazează pe informațiile colectate prin procesul de evaluare ecologică în contextul de 
viață al individului și că majoritatea acestor strategii sunt livrate prin intermediul 
smartphone-urilor (Balaskas et al., 2021). Majoritatea intervențiilor folosesc device-
urile pe care participanții le au și livrează strategiile de intervenție prin intermediul unei 
aplicații mobile. Strategiile de intervenție livrate ecologic sunt unele diverse, de la 
psihoeducatie la strategii de relaxare, strategii bazate pe acceptare și difuzie cognitivă, 
strategii de restructurare cognitivă. Formatul intervențiilor este și el unul variat; deși 
în majoritatea studiilor s-a folosit textul scris, în unele intervenții s-a folosit conținut 
multimedia (audio și video) sau interacțiune conversațională cu un coach virtual 
(Balaskas et al., 2021). Majoritatea studiilor folosesc remindere pentru folosirea 
aplicației, acestea fiind la momente specifice, aleatorii sau inițiate de utilizatori. 
Frecvența acestor remindere a fost între 2-8 pe zi, cele mai multe studii folosind 4-5 
(Dao et al., 2021). Personalizarea intervențiilor se face manual (de ex., un clinician 
care selectează intervenția pe baza comportamentului participantului), semi-
individualizat (de ex., selectare automată a strategiilor, dar care ține cont de 
preferințele participanților) sau automat (de ex., aplicația face recomandări pe baza 
răspunsurilor introduse de participant) (Balaskas et al., 2021). Design-urile studiilor ce 
folosesc EMI sunt și ele variate, de la studii de caz la studii clinice randomizate. În 
unele studii EMI sunt folosite ca adjuvant la o altă forma de intervenție (de ex., terapie 
livrată față în față sau online) sau ca singură intervenție. În funcție de scopul lor 
(adjuvant sau intervenție de sine stătătoare) durata intervențiilor variază între 7 zile și 

6 luni (Balaskas et al., 2021). 

În ceea ce privește utilizarea de astfel de intervenții (livrate cu ajutorul 
aplicațiilor mobile) pentru tulburările alimentare, datele sunt limitate. Am identificat un 
singur studiu pilot în care o aplicație mobilă a fost folosită ca și adjuvant pentru terapia 
față în față (Juarascio et al., 2021). Rezultatele studiului indică faptul că participanții 
au evaluat aplicația ca fiind ușor de folosit și ca fiind un ajutor benefic în atingerea 
scopurilor terapeutice. Cu toate acestea, complianța pentru folosirea aplicației a fost 
redusă (aprox. 60% la inceput) și a continuat să scadă până la finalul intervenției. 
Autorii studiului atenționează că astfel de intervenții în care se vizează utilizarea EMI 
pentru luni de zile cu multiple evaluări pe zi nu sunt fezabile deoarece necesită un nivel 
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crescut de efort ceea ce duce repede la scăderea complianței. Se recomandă astfel 
alegerea celor mai relevante variabile pentru a fi măsurate, oferirea strategiilor de 
intervenție doar în cele mai importante momente, utilizarea de date culese pe baza 
senzorilor pasivi. Aceasta analiza a literaturii va fi folosită pentru realizarea protocolului 

pentru studiul 2. 

3.6. Actualizare site proiect 

Grad de realizare al activităților propuse: Realizat 

Site-ul proiectul a fost actualizat (http://nishedproject.ro). Aceasta cuprinde 
informaţii generale despre proiect, despre echipa de implementare și rezultatele 
ştiinţifice. Posterele și prezentările la conferințe au inclus un QR code care trimitea 

spre site.  

3.7. Diseminare rezultate 

Grad de realizare al activităților propuse: Realizat 

Activitatea de diseminare a fost făcută prin redactarea de articole științifice și 
capitole de carte, prezentarea rezultatelor la conferințe științifice și prin intermediul 

site-ului proiectului (http://nishedproject.ro). 

3.7.1. Articole ISI 

Nechita, D. M., Bud, S., & David, D. (2021). Shame and eating disorders symptoms: A 
meta‐analysis. International Journal of Eating Disorders, 54(11), 1899-1945. 

https://doi.org/10.1002/eat.23583 

3.7.2. Articole științifice în curs de publicare 

Nechita, D. M. & David, D. (trimis spre publicare). The longitudinal links between 
shame, eating disorders and social anxiety symptoms: a cross-lagged panel 
analysis 

3.7.3. Articole științifice și capitole de carte în pregătire 

Nechita, D.M. & David, D. (în pregătire). An ecological momentary assesment on the 
effect of shame and emotion regulation on disordered eating behaviors. 
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Nechita, D.M., Anănuță, A. & Meșterelu, I. (capitol de carte, abstract acceptat). Self-
compassion in relation with body image and eating concerns: a theoretical and 
empirical analysis. Nova Science Publishers.  

3.7.4. Participări la conferințe 

• Nechita, D. M. & David, D. (2021). An evaluation of the relationship between 
shame, emotion regulation and disturbed eating behaviors in the natural 
environment using ecological momentary assessment, EABCT 2021 Annual 
Congress, 8-11 septembrie, participare online 

• Nechita, D. M. & David, D. (2021). The effect of a brief body-compassion 
intervention on body shame and eating disorder symptoms, 21st WPA Wolrd 
Congress of Psychiatry, Virtual Congress, 18-21 octombrie 

• Nechita, D. M. & David, D. (2021). Relația dintre rușine și comportamentele 
alimentare problematice: un studiu ecologic cu măsurători intensive, Conferinţa 
APR „Psihologie şi Tehnologie: Conectaţi la Viitor”, conferință online, 11-14 
noiembrie 
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4. ANEXE 
Anexa 1-Anunț recrutare studiu 1 
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Anexa 2-Instrucțiuni utilizare aplicație participanți 

Cum să te înrolezi într-un studiu ce folosește 
ExpiWell 

 

Pasul 1: Instalează aplicația  

Pe telefonul tău mobil, deschide magazinul de 
aplicații și caută aplicația “ExpiWell.” Descarcă și 
instalează gratuit aplicația ExpiWell. 

 

 

Pasul 2: Creează un cont.  

Apasă pe butonul "Sign up" pentru a-ți crea 
contul folosind o  adresă de e-mail și o parolă. 

Notă: Asigură-te că ai permis primirea de 
notificări din aplicație pe telefonul tău mobil. Acest lucru 
este foarte important deoarece prin intermediul 
acestora vei primi monitorizările care vor trebui 
completate.  

 

Pasul 3: Înrolează-te în studiu  

Apasă pe butonul albastru "+ Enter Access Code" 
din centrul ecranului și introdu codul de acces pe care l-
ai primit de la cercetător.  

Pasul 4: Completează studiul.  

Completează fiecare monitorizare din aplicație 
atunci când primești notificarea. Pentru a accesa 
monitorizarea, poți folosi următoarele opțiuni:  

a. Apasă pe notificarea care îți apare pe home 
screen. 
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b. Deschide aplicația ExpiWell și apasă pe 
clopoțelul din partea dreapta sus a ecranului. 
Selectează monitorizarea pe care trebuie sa o 
completezi.  
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