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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei. Societatea de astăzi, care tinde spre cunoaştere şi schimbare, solicită 

dezvoltarea unor noi oportunităţi pentru intervenţia socială. Cercetarea competenței sociale, 

devenind o provocare a timpului, este orientată spre soluţionarea problemelor actuale legate de 

procesele de adaptare, integrare, socializare a personalităţii. Dezvoltarea nu numai a capacităţilor 

personalităţii, abilităţilor de a trăi în lumea contemporană, dar şi a unor comportamente 

performante în toate domeniile de activitate, argumentează necesitatea studierii acestei 

competenţe, care, fiind abordată în alte domenii ştiinţifice (ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe 

economice, sociologie etc.), oferă psihologiei sociale arii de cercetare mai puţin explorate. 

Orientarea spre aplicarea noilor tehnologii educaţionale ce vizează şi dezvoltarea noţiunii 

de competenţă este prevăzută în mai multe documente de politici (Concepţia dezvoltării 

învăţământului în Republica Moldova [7], Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2012-

2014 [22], în Codul Educaţiei Republicii Moldova [6], Strategia sectorială de dezvoltare 

„Educaţia 2020” pentru anii 2014–2020 [26]), ce dovedesc că în spaţiul atât ştiinţific, cât şi 

academic se infiltrează o nouă direcţie – abordarea procesului educaţional axată pe competenţe. 

O astfel de abordare facilitează trecerea de la direcţiile cognitive tradiţionale ale procesului de 

învăţământ către o nouă viziune – a însăşi conţinutului educaţional, metodelor şi tehnologiilor de 

utilizate. În aşa mod, cercetarea de faţă reflectă una din competenţele-cheie pentru învăţarea pe 

tot parcursul vieţii, şi anume competenţele sociale, care prevede dezvoltarea „formelor de 

comportament ce permit fiecărei persoane să participe în mod eficient şi constructiv la viaţa 

socială şi profesională” [26, p. 35]. Respectiv, tema studiului răspunde exigenţelor politicilor 

naţionale educaţionale şi sociale.  

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de 

cercetare. Începând cu anii 90 ai secolului XX, conceptul de competenţă socială devine subiect 

de studiu pentru mai mulţi cercetători, lucrările cărora sunt orientate spre: determinarea 

caracteristicilor persoanei social-competente (U. Phingsten, R. Hintesch [46], H. Shroder şi M. 

Vorwerg [47]); concretizarea rolului competenţei sociale în procesul de adaptare la anumite 

vârste (J. Racu [23]), diagnosticarea competenţei sociale (J.-M. Dutrénit [44], S.L. Odom [45]); 

studierea competenţei sociale în raport cu sănătatea mintală (O. Gavril [8], A. Аверкин [29]); 

clarificarea relaţiei dintre personalitate şi competenţa socială (V. Robu [24], Г.Э. Белицкая 

[30]).  

Cercetările desfăşurate până în prezent descriu doar unele aspecte ale dezvoltării 

competenţei sociale. Practica, însă, demonstrează că atingerea unor performanţe, reuşita socială, 

incluziunea în grupurile noi constituie o problemă mult mai extinsă. Pe lângă aceasta, rezultatele 

obţinute până acum nu formează imaginea integrală a dezvoltării competenţei sociale în 
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ontogeneză, nefiind studiate consecutiv perioadele de vârstă din perspectiva psihosocială, astfel 

prezentând abordarea fenomenului fragmentar. De asemenea, rezultatele existente se axează, cu 

precădere, pe aspectul cantitativ şi mai puţin, pe dimensiunea calitativă a subiectului vizat. 

Actualmente, în Republica Moldova sunt puține studii referitor la acest subiect, cu excepţia celor 

ce relevă studiul competenţelor necesar a fi dezvoltate în procesul educaţional. De aceea, 

considerăm oportună cercetarea dezvoltării competenţei sociale, mai cu seamă, în contextul 

facilitării relaţiilor interpersonale, a incluziunii educaţionale şi sociale a copiilor. 

Problema cercetării se conturează din faptul că la momentul actual există, pe de o parte, 

contradicţia între importanţa primordială a competenţei sociale ca instrument de socializare a 

persoanelor în societate, şi, pe de altă parte, deficitul de informaţie psihosocială referitor la 

procesul dezvoltării acestei competenţe.  

Scopul şi obiectivele cercetării constau în determinarea particularităţilor psihologice ale 

dezvoltării competenţei sociale în ontogeneză, a dinamicii competenţei sociale şi evidenţierea 

mecanismelor psihosociale ale dezvoltării acesteea. Obiectivele cercetării rezidă în: abordarea 

teoretică a conceptului de competenţă socială din perspectiva psihosocială; identificarea bazei 

metodologice de cercetare a conceptului de competenţă socială şi de determinare a 

particularităţilor psihologice de dezvoltare a competenţei sociale în ontogeneză (vârstele: 

preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă), examinarea dinamicii competenţei sociale în 

ontogeneză şi evidenţierea mecanismelor psihosociale de dezvoltare a acesteea; elaborarea 

concluziilor şi recomandărilor ce ar viza cunoaşterea şi înţelegerea complexităţii particularităţilor 

psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale, fapt ce ar facilita integrarea socială a copiilor, 

elevilor. 

Metodologia cercetării ştiinţifice a inclus metode teoretice de analiză şi sinteză a 

literaturii de specialitate şi a rezultatelor obţinute în cadrul cercetării, metode empirice 

(observaţia, experimentul, testul, chestionarul), metode statistico-matematice (compararea 

mediilor (testul U Mann-Whitney), corelarea datelor (Pearson), stabilirea cotelor procentuale, a 

valorilor medii).  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în determinarea particularităţilor psihologice 

ale dezvoltării competenţei sociale în ontogeneză în contextul psihologiei sociale. Pentru prima 

dată la nivel naţional a fost realizată o cercetare teoretico-experimentală, în care a fost studiată 

evoluţia competenţei sociale în perioadele de vârstă preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă. A 

fost elaborată metodologia de cercetare a competenței sociale în ontogeneză, care a inclus unele 

procedee noi de investigare a particluaritatilor psihosociale ale competenţei sociale. 
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Problema ştiinţifică importantă soluţionată: în procesul cercetării teoretico-

experimentale au fost stabilite particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale 

şi a mecanismelor psihosociale ale dezvoltării ei din perspectiva ontogenetică, ceea ce a 

contribuit la constituirea bazei psihosociale a procesului de formare a respectivei competenţe, 

oferind oportunitatea cunoaşterii acestor particularităţi de către psihologi, cadre didactice, în 

vederea valorificării informaţiei obţinute, a creşterii calităţii procesului educaţional şi a celui de 

asistenţă psihologică.  

Semnificaţia teoretică a investigaţiei. Conţinutul lucrării contribuie la dezvoltarea 

psihologiei sociale prin completarea bazelor ei teoretice cu o nouă modalitate de abordare a 

competenţei sociale - cea social-genetică. Rezultatele obţinute oferă informaţie despre 

particularităţile psihologice de vârstă ale competenţei sociale în ontogeneză din perspectiva 

componentelor cognitiv-afectivă, intenţională şi comportamentală, ele prezentând date ştiinţifice 

noi, referitor la dimensiunea calitativă a fenomenului vizat. Metodologia elaborată prezintă noi 

posibilităţi de examinare a competenţei sociale pe trei paliere de vârstă: preşcolară, şcolară mică 

şi preadolescentă.  

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de semnificaţia ei ca argument ştiinţific în 

vederea eficientizării procesului de dezvoltare a competenţei sociale şi stimulării cercetării 

acestei competenţe în domeniul psihologiei sociale în plan teoretic şi aplicativ. Rezultatele 

constatate în procesul investigaţiei sunt importante, în deosebi, prin implementarea informaţiei 

obţinute referitor la dezvoltarea particularităţilor de vârstă ale competenţei sociale şi a 

mecanismelor psihologice de dezvoltare în procesul de prevenţie, diagnosticare şi dezvoltare a 

acestei competenţe în instituţiile preuniversitare.  

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 

1. Competenţa socială reprezintă un fenomen psihosocial, particularităţile psihologice ale 

căruia se manifestă sub influenţa factorilor interni (în special, cel de vârstă) şi externi (precum 

mediul social). 

2. Structura tridimensională a competenţei sociale valorifică relaţia dintre componentele 

cognitiv-afectivă, intenţională şi comportamentală.  

3. Dinamica competenţei sociale în ontogeneză poartă un caracter neuniform atât ca 

structură integrală, cât şi în raport cu fiecare componentă în parte, reflectând o discrepanţă dintre 

cogniţie, intenţie, pe de o parte, şi acţiune, pe de altă parte.  

4. Dezvoltarea competenţei sociale este modelată de contextul „activităţii dominante”, în 

cadrul căreia schimbarea tipului de activitate duce şi la schimbarea relaţiilor, a activităţii de 

comunicare.  
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5. La baza dezvoltării competenţei sociale stau un şir de mecanisme psihosociale care vin 

să explice schimbările acesteea, cum ar fi cele de adaptare la condiţiile noi, de percepere 

interpersonală, de atracţie interpersonală, trebuinţa de comunicare. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost aplicate în activitatea 

de cercetare ştiinţifică din cadrul Sectorului Psihosociologia Educaţiei şi Incluziune Şcolară, 

I.Ş.E., de elaborare a unor acte normative de reglementare a activităţii psihologului şcolar, 

programe pentru pregătirea cadrelor didactice, psihologilor referitor la dezvoltarea  relaţiilor 

interpersonale la diferite vârste, consilierea şi intervenţia psihologică în cazul problemelor de 

relaţionare şi comportament la diferite vârste, în procesul de predare a disciplinelor Psihologia 

relaţiilor interpersonale în cadrul studiilor de masterat, Psihologia dezvoltării (vârsta preşcolară) 

la cursurile de recalificare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, I.Ş.E.  

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat la şedinţele sectorului Psihosociologia 

Educaţiei şi Incluziune Şcolară din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în anii 2009-2014. 

Rezultatele importante ale investigaţiei au fost reflectate în publicaţii şi în comunicările 

prezentate la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

Publicaţii la tema tezei. Conţinutul de bază al cercetării este reflectat în 13 lucrări 

ştiinţifice publicate, dintre care un Ghid metodologic pentru cadrele didactice şi părinţi (coautor), 

un capitol în monografie colectivă şi 11 articole ştinţifice: 2 în reviste de circulaţie naţională şi 9 

publicaţii în materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale.  

Volumul şi structura tezei. Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale 

şi recomandări, bibliografie din 201 titluri, 15 anexe. Volumul de bază al tezei este de 144 

pagini. Textul lucrării este ilustrat prin intermediul a 27 tabele şi 30 figuri.  

Cuvinte-cheie: competenţa socială, vârsta preşcolară, vârsta şcolară mică, vârsta 

preadolescentă, componentele competenței sociale: cognitiv-afectivă, intenţională, 

comportamentală. 

CONŢINUTUL TEZEI 

În Introducere se conţine argumentarea actualităţii, importanţa temei de cercetare, sunt 

formulate scopul, obiectivele, problema ştiinţifică de cercetare, este ilucidată valoarea teoretică 

şi practică a rezultatelor obţinute, sunt indicate modalităţile de aprobare a rezultatelor ştiinţifice 

obţinute şi sumarul compartimentelor tezei. 

În capitolul 1 „Dimensiunea psihosocială a conceptului de competenţă – abordare 

teoretică” este descris istoricul dezvoltării conceptului de competenţă, gradul de cercetare a 

noţiunii date atât de autorii din ţară, cât şi de peste hotarele ei [5; 10; 24; 35; 39; 44; 45; 46;47]. 

A fost făcută o distincţie clară a diferitor sensuri atribuite conceptului de competenţă, şi anume: 

între competenţă (ce exprimă nivelul de competenţă) şi competenţe (ce se referă la tipuri de 
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competenţe); a termenului de competenţă şi cel de a fi competent, primul fiind privit drept 

capacitate ce se referă la standardele de comportament, iar cel de-al doilea – capacitate de a 

obţine rezultatele necesare ce duc spre performanţe [24, 35].  

În cadrul cercetării au fost analizate şi sintetizate studiile asupra conceptului de competenţă 

socială din diverse perspective ale ştiinţelor psihologice: perspectiva psihologiei aplicate (V. 

Robu [24]), perspectiva interacţionistă (J.-M. Dutrénit [44]), perspectiva psihologiei diferenţiale 

(S.L. Odom [45], А.В. Аверкин [29]), a psihologiei pedagogice (A. Neculau şi Ş. Boncu, O. 

Lungu şi I. Iacob, S. Marcus [apud 5]).  

Studiul teoretic a permis delimitarea noţiunii de competenţă socială de alte noţiuni 

adiacente, precum competenţa social-psihologică, competenţa psihologică, comportamentul 

prosocial, inteligenţa socială.  

În cadrul acestui capitol au fost reflectate diverse abordări ale conţinutului competenţei 

sociale propuse de U. Phingsten, R. Hintesch. [46], K.H. Rubin şi L. Rose-Krasnor [apud 8], 

В.Н. Куницина [39], И.А. Зимняя [35], J. Racu [23] etc., în urma cărora am conchis că 

competenţa socială prezintă un fenomen psihosocial ce reflectă o achiziţie psihică căpătată de 

individ în procesul socializării cu ajutorul căreia acesta poate să îndeplinească câteva funcţii: să 

aleagă modele de comportament eficiente în situaţiile de interacţiune; să regleze adaptarea la 

medii sociale noi; să producă influenţă social dezirabilă asupra altor persoane etc.  

Sintetizând modalităţile de abordare a conţinutului competenţei sociale în literatura de 

specialitate [10; 24; 35; 39; 44; 45; 46, 47 etc.], a fost elaborată o viziune proprie asupra 

structurii competenţei sociale, care a inclus următoarele trei componente: cognitiv-afectivă, 

intenţională şi comportamentală. Au fost stabiliţi indicatorii fiecărei componente, astfel 

indicatorii componentei cognitiv-afective sunt: descrierea unei situaţii de conflict şi perceperea 

adecvată a emoţiilor celuilalt; a celei intenţionale -  tendinţa de comunicare în grupuri de copii 

şi alegerea unei strategii de comportament în situaţii de conflict; componenta 

comportamentală poate fi descrisă prin manifestarea iniţiativei, a amabilităţii, compasiunii, 

corelarea intereselor proprii cu ale altora, respectarea regulilor de grup, oferirea ajutorului. 

La fel au fost studiate etapele de formare a competenţei sociale în vederea explicării 

dezvoltării acesteia ca fenomen integru; au fost caracterizate particularităţile vârstelor investigate 

pentru a elucida rolul competenţei în cauză cu referire la procesele de adaptare şi incluziune 

socială.  

Totodată, analiza surselor ştiinţifice a dovedit că competenţa socială în domeniul 

psihologiei sociale este mai puţin studiată, mai cu seamă în Republica Moldova. Lipsesc 

cercetări orientate spre clarificarea manifestării competenţei sociale în comportament, spre 

determinarea specificului dezvoltării acesteia în ontogeneză, spre elaborarea unui set de metode 
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de investigare a competenţei sociale la diferite vârste. Toate acestea au condus la formularea 

problemei de cercetare, a scopului, obiectivelor şi ipotezei cercetării.  

În capitolul 2 „Cercetarea experimentală a particularităţilor psihologice ale 

dezvoltării competenţei sociale în ontogeneză” este formulată ipoteza cercetării 

experimentale: particularităţile de vârstă ale competenţei sociale se manifestă în raport cu 

competenţa socială ca structură integrală, în raport cu diferite componente ale acestei competenţe 

şi în relaţia dintre componentele ei. Sunt descrise metodologia şi eşantionul de cercetare şi 

reflectate rezultatele experimentului de constatare pentru vârstele preşcolară, şcolară mică şi 

preadolescentă. Datele experimentale obţinute referitor la particularităţile de vârstă ale 

competenţei sociale manifestate în ontogeneză sunt examinate în raport cu componentele 

stabilite: cognitiv-afectivă, intenţională şi comportamentală, dar şi indicatorii acestora. Sunt 

analizate manifestările competenţei sociale în raport cu unii factori de influenţă ce evidenţiază 

dezvoltarea particularităţilor de vârstă (educaţie, mediu, gen) şi elaborate portretele psihosociale 

ale preşcolarului, şcolarului mic şi preadolescentului din perspectiva procesului de dezvoltare a 

competenţei sociale. La final sunt formulate concluzii referitor la specificul problemei de 

investigare pentru fiecare etapă de vârstă aparte. 

Pentru verificarea ipotezei înaintate au fost selectate următoarele metode de cercetare: 

metoda observării; testul Zwei Personnen al lui Henning; metoda sociometrică; metoda 

proiectivă „Imaginile”; metoda semiproiectivă Test-film al lui Rene’Gille, chestionarul 

„Autocontrolul în comunicare” după Н.П. Фетискин, В.В. Козлов.  

Eşantionul experimental a inclus 228 de subiecţi de vârste: preşcolară (78 de copii, lotul 

A), şcolară mică (72 de elevi, lotul B) şi preadolescentă (78 de elevi, lotul C), fiecare fiind 

divizat în grupuri în baza clasei/grupei de gradiniţă frecventate: lotul A: gr. A1, gr. A2, gr. A3; 

lotul B: gr. B1, gr. B2, gr. B3; lotul C: gr. C1, gr. C2, gr. C3. Scopul cercetării a constat în 

determinarea particularităţilor psihologice ale dezvoltării competenţei sociale în dependenţă de 

factorul de vârstă, subiecţii fiind selectaţi din grădiniţe şi licee diferite.  

Concomitent au fost analizaţi factorii de gen şi de statut social, în scopul determinării 

gradului de influenţă a acestora asupra obiectului cercetat. 

Analiza cantitativă şi calitativă a datelor obţinute ne-a permis să determinăm 

particularităţile de manifestare a competenţei sociale atât în cadrul fiecărei vârste, precum şi în 

dinamică. 

Datele experimentale obţinute au fost analizate conform componentelor competenței 

sociale stabilite în cadrul studiului teoretic.  

În aşa mod, la vârsta preşcolară în manifestarea componentelor nominalizate au fost 

constatate cateva tendinţe, pe care le prezentăm în continuare. 



9 
 

1. Cercetarea componentei cognitiv-afective a permis să stabilim că: 

  mai mult de jumătate din numărul de preşcolari (53%) identifică subiectul conflictului, 

fără a descrie în amănunte problema; unii sunt capabili să descrie situaţia de conflict detaliat 

(45%);  

 valorile indicatorului perceperea trăirilor personajelor din imagini demonstrează 

capacitatea copiilor (82%) de a percepe adecvat starea emoţională a personajelor aflate în situaţie 

de conflict.  

Compararea intergrupală a valorilor medii la indicatorul perceperea trăirilor personajelor 

din imagini prin aplicarea testului Mann-Whitney U atestă diferenţe semnificative, după cum 

este prezentat în Tabelul 1, unde subiecţii din grupul A1 şi cei din grupul A2 au inregistrat câte 

un scor de 3 puncte, iar subiecţii din grupul A3 au acumulat 3,6 puncte.  

Tabelul 1. Compararea intergrupală a valorilor medii la perceperea emoţiilor  

personajelor aflate în situaţii de conflict la metoda „Imaginile”, vârsta preşcolară  

Compararea intergrupală a valorilor medii la perceperea 

emoţiilor a personajelor aflate în situaţii de conflict 
Mann-Whitney 

U 
Z p 

Gr. A2 şi Gr. A3 187.00 -2.672 .008 

Gr. A1 şi Gr. A3 177.50 -3.416 .01 

Analiza statistică a datelor vizând diferenţele de gen şi statut sociometric la această vârstă 

nu a demonstrat existenţa diferenţelor semnificative, astfel aceşti factorii sociali nu influenţează 

modelarea perceperii trăirilor personajelor.  

2. Analiza componentei intenţionale la vârsta preşcolară a demonstrat că: 

 marea majoritate a preşcolarilor manifestă tendinţa de a comunica în grupuri de copii 

(40,6% dintre preşcolari manifestă această tendinţă moderat, iar 33,3% dintre copii – o manifestă 

mai frecvent), mai puțin în diade;  

 intenţia de a aplica un anumit tip de comportament în situaţiile de conflict la vârsta 

preşcolară denotă preferinţe pentru acomodare (40% de alegeri) în combinaţie cu cooperarea 

(23% de alegeri); 

 preferinţa pentru un tip de comportament depinde de grup şi de context.  

Examinarea scorurilor obţinute a permis constatarea corelaţiei pozitive între indicatorul 

intenţiile copiilor de a comunica cu cei de o vârstă în cadrul interacţiunii de grup şi indicatorul 

componentei comportamentale - propunerea de idei (r=.414, p<.001), ceea ce semnifică că o 

dată cu creşterea tendinţei preşcolarului de a comunica cu cel de o vârstă cu el apar mai multe 

idei, propuneri.  

Din punct de vedere statistic, la compararea intergrupală s-au atestat diferenţe relevante 

între valorile medii la alegerea strategilor: în grupurile A1, A2 – de acomodare (unde U=149, 

p=.001), de compromis (unde U=199.5, p=.001); în grupurile A2, A3 – de evitare (unde 
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U=171.5, p=.002); între grupul A1, A3 – de acomodare (U=82.5, p=.001), de evitare (U=176.5, 

p=.001) şi de compromis (U=180, p=.001) (Tabelul 2.). Aceste diferențe relevă importanța 

factorului de mediu pentru dezvoltarea componentei intenționale la vârsta respectivă. 

Tabelul 2. Compararea intergrupală a datelor obţinute la alegerea strategiilor de 

comportament la vârsta preşcolară 

Alegerea strategiei de comportament grupul A1 grupul A2 grupul A3 

Acomodarea 0,7 puncte 1,9 puncte 2,0 puncte 
Compromisul 0,7 puncte 0,04 puncte 0 puncte 

Evitarea 0,8 puncte 0,7 puncte 0,2 puncte 

Nu au fost înregistrate diferenţe semnificative nici pentru factorul de gen, nici pentru cel de 

statut, ceea ce indică că genul şi statutul la vârsta preşcolară nu influenţează semnificativ 

manifestarea tendinţei de comunicare în grupuri mari de copii. 

3. Referindu-ne la componenta comportamentală, am constatat următoarele:  

 jumătate din numărul total examinat de preşcolari (50%) manifestă iniţiativă în cadrul 

situaţiilor de problemă, aceasta corelând pozitiv cu atitudinea copiilor faţă de mamă;  

 a treia parte din preşcolari respectă frecvent regulile grupului, cooperează între ei; 

 unii copii (25%) în cadrul interacţiunii deseori îi oferă ajutor celui de o vârstă;  

 fiecare al mai precis, al 6-lea sau al 7-lea copil corelează acţiunile sale cu ale celui de 

o seamă;  

 unii copii (11% de subiecţi) manifestă frecvent compasiune, alţii (24% subiecţi) – nu o 

manifestă deloc în cadrul situaţiilor de problemă; 

 în cadrul interacţiunii în situaţii de problemă preşcolarii practic nu manifestă 

amabilitate faţă de cel de o vârstă. 

În aşa mod, examinarea manifestarii componentelor cognitivă, intenţională şi 

comportamentală a competenţei sociale la vârsta preşcolară, în final, ne-a permis să integrăm 

faptele obținute într-un portret psihosocial al PREŞCOLARULUI din perspectiva dezvoltării 

competenţei lui sociale.  

Copilul de 5-7 ani percepe adecvat starea emoţională a celor de o seamă. Îndeosebi în 

situaţiile pline de tensiune, el ţine cont, în mare parte, de dorinţele şi nevoile altor copii. Mai 

puţin de jumătate dintre prescolari  reuşesc să-şi exprime emoţiile fără a-l ofensa pe celălalt, să-şi 

exprime compasiunea. Fiind axat cu precădere pe sine, preşcolarul rareori oferă ajutor celui de o 

vârstă cu el.  

Preşcolarul contemporan manifestă moderat tendinţa de a comunica în grupuri mari de 

copii. Astfel, băieţii, comparativ cu fetele, sunt mai deschişi spre a comunica, a relaţiona cu 

ceilalţi, iar preşcolarii cu statut de „stele” reuşesc să comunice mai bine comparativ cu cei cu 

statut de „izolaţi”.  
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Relaţiile de prietenie cu cei de o seamă sunt foarte superficiale şi pretind preşcolarului 

diverse abilităţi: de înţelegere a situaţiei, de manifestare a iniţiativei. Totodată, manifestarea 

scăzută a amabilităţii, serviabilităţii faţă de copii în activităţile comune generează dificultăţi în 

comunicare.  

În situaţiile de conflict, preşcolarii practică toate tipurile de comportament, dar mai 

frecvent – se acomodează la situaţie. Modelarea comportamentului diferă în dependenţă de 

factorii implicaţi: se acomodează mai repede în prezenţa adulţilor cunoscuţi; cooperează reuşit în 

grupul de covârstnici; se confruntă pentru a-şi impune punctul de vedere, în special, în prezenţa 

fetelor.  

Fetele în situaţiile tensionate sunt mai mult centrate pe sine, mai puţin cooperează, deseori 

evită situaţia creată şi nu acceptă compromisul, pe când băieţii se orientează spre partener, mai 

frecvent găsesc modalităţi constructive de a soluţiona sau aplana viitorul conflict, cooperând sau 

căutând compromisuri. Copiii cu statut de „stele” reuşesc să soluţioneze momentele tensionante, 

iar cei cu statut de „izolaţi” se acomodează la situaţie sau – mai frecvent – se confruntă cu 

celălalt pentru a-şi apăra poziţia sa.  

Cercetarea componentelor competenţei sociale la vârsta micii şcolarităţi a relevat 

informaţii importante despre dezvoltarea acesteia. 

1. Componenta cognitiv-afectivă:  

 majoritatea elevilor claselor a II-a (85% din subiecţi), ca şi la vârsta precedentă, percep 

adecvat emoţiile persoanelor ce se află în situaţie tensionantă; 

 mai mult de jumătate dintre şcolarii mici (52% din subiecţi) pot identifica problema şi o 

pot descrie în detalii, majoritatea elevilor pot descrie o situaţie de conflict (44% din subiecţi); 

 indicatorul descrierea unei situaţii de conflict la vârsta dată depinde de cunoașterea 

contextului social al problemei, astfel 67% dintre elevi pot descrie mai amplu situaţiile când 

colegii întârzie la ore sau în cadrul unor confruntări cu grupul de semeni (49% dintre elevi) şi 

mai puţin când sunt implicaţi adulţii în situaţii mai puţin aşteptate (40% din elevi).  

Compararea intergrupală a valorilor medii pentru indicatorul descrierea imaginilor denotă 

diferenţe semnificative, după cum se poate observa în Tabelul 3.  

Tabelul 3. Compararea intergrupală a valorilor medii la descrierea imaginilor 

la vârsta şcolară mică  

Compararea intergrupală a valorilor medii la Mann-Whitney U Z p 

descrierea cu mai multe detalii 
Gr. B1 şi Gr. B2  268.00 2.04 .04 

Gr. B2 şi Gr. B3 104.00 2.6 .009 

descrierea succintă 
Gr. B1 şi Gr. B2  267.5 2.06 .04 

Gr. B2 şi Gr. B3 102.0 2.7 .007 
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2. Examinând rezultatele obţinute la analiza componentei intenţionale menţionăm: 

 şcolarii mici, ca şi preşcolarii, demonstrează tendinţa de a comunica în grup cu cei de o 

vârstă (43,5 % dintre elevi manifestă această tendinţă moderat, iar 30% dintre copii o manifestă 

mai frecvent);  

 intenţia de a alege un tip de comportament în situaţie de conflict denotă preferinţa de 

acomodare (50% de alegeri) îmbinată cu confruntarea (25% de alegeri);  

 se atestă legătura dintre tendinţa de a comunica în grup cu cei de o vârstă şi atitudinile 

pozitive faţă de învăţător şi colegi şi scăderea tendinţei de izolare; 

 comparativ cu preşcolarul, în situaţiile de conflict şcolarul mic nu alege de facto 

compromisul ca strategie de comportament (0,27 de alegeri).  

Compararea intergrupală a valorilor medii a tendinţei de comunicare în grupuri mari de 

copii a relevat diferenţe semnificative între grupurile B2 şi B3: U=127.5, p=.048 (gr. B2 - 3,3 

puncte, gr. B3 - 2,1 puncte).  

Au fost stabilite un şir de corelaţii la nivel de strategii comportamentale în situaţiile de 

conflict la această vârstă. Astfel, preferinţa strategiei de cooperare reduce frecvenţa alegerii 

confruntării (r=-.421, p<.001), iar preferinţa pentru strategia de acomodare reduce la fel alegerea 

confruntării (r=-.437,  p<.001). Frecvenţa alegerii strategiei de evitare diminuează alegerea 

confruntării ca tip de comportament în situaţii conflictuale (r=-.360, p<.002).  

Compararea intergrupală a scos în evidență diferenţe semnificative numai la alegerea 

strategiilor de cooperare şi confruntare în situaţii de conflict (Tabelul 4). 

Tabelul 4. Compararea intergrupală a valorilor medii la alegerea  

strategiei de comportament pentru vârsta şcolară mică  

Compararea intergrupală a valorilor  

la alegerea strategiei de comportament 
Mann-Whitney U Z p 

cooperare  

Gr. B1 şi Gr. B3  150.00 -2.7 .01 
Gr. B2 şi Gr. B3 111.00 -2.9 .003 

confruntare 

Gr. B1 şi Gr. B3  81.0 -3.97 .01 
Gr. B2 şi Gr. B3 79.5 -3.4 .001 

Astfel, grupul B3 oferă cooperării scoruri mai înalte (0,9 puncte) comparativ cu celelalte 

grupuri (gr. B2 - 0,2 puncte; gr. B1 - 0,26 puncte). La alegerea confruntării am obţinut aceleaşi 

relaţii: în grupul B3 au fost notate scoruri scăzute (0,3 puncte) față de celelalte două (gr. B1 – 1,3 

puncte; gr. B2 – 1,4 puncte).  

3. Examinarea componentei comportamentale a competenţei sociale denotă următoarele: 

 mai mult de jumătate din şcolarii mici (63% din elevi), comparativ cu preşcolarii, 

manifestă iniţiativă frecvent; 



13 
 

 marea majoritate dintre şcolarii mici respectă regulile de grup, numărul lor crescând 

considerabil faţă de vârsta precedentă (81% din elevi comparativ cu 44 % pentru preşcolari);  

 majoritatea şcolarilor mici (72% din elevi) îşi coordonează acţiunile sale în cadrul 

interacţiunii cu cele ale colegului; 

 mai mult de jumătate dintre şcolarii mici (62% din elevi) manifestă compasiune în relaţie 

cu cel de o vârstă;  

 spre deosebire de preşcolari, a patra parte dintre şcolarii mici manifestă amabilitate (23% 

din elevi); 

 tendința de a ține cont de interesele celorlalți sporește odată cu creșterea controlului asupra 

comportamentului și asupra emoţiilor, atât la ore, cât şi în afara lor (r꞊.648, p<.001), odată cu 

creșterea capacității de a asculta interlocutorul (r꞊.545, p<.001);  

Compararea datelor experimentale obţinute în randul copiilor de vârstă şcolară mică în 

baza crieriilor de gen şi statut atestă că fetele respectă regulile mai frecvent ca băieţii (pentru 

fete 2,8 puncte, pentru băieţi 1,8 puncte). La fel ele deţin un control mai înalt al 

comportamentului în afara lecţiilor (fetele – 1,8 puncte, băieţi – 1,4 puncte (U=410, p=.003)), 2) 

și al emoţiilor (fetele – 1,8 puncte, băieţii – 1,5 puncte (U=444, p=.005)) etc. La indicii ce denotă 

tendinţa de a lucra independent s-au înregistrat diferenţe semnificative în raport cu statutul 

(U=60, p=.02), ceea ce denotă faptul că subiecţii cu statut de „izolaţi” tind să lucreze 

independent în cadrul echipei mai frecvent faţă de cei cu statut de „stele” (0,6 puncte faţă de 0,2 

puncte acumulate).   

Constatările pe parcursul analizei datelor experimentale ne permit să elaborăm portretul 

psihosocial al MICULUI ŞCOLAR din perspectiva competenţei sociale.  

Elevul din clasele primare demonstrează înţelegerea emoţiilor pe care le trăieşte partenerul 

său într-o situaţie tensionată. Astfel, el descrie mai minuţios acele cazuri care evocă situaţii 

similare şi în care a resimţit emoţii negative, ori în care sunt implicaţi fraţi/surori, persoane foarte 

apropiate. Ei sunt capabili să manifeste reactivitate plină de compasiune faţă de durerea altora, 

fapt atestat în special la fete.  

Şcolarul mic manifestă o tendinţă sporită de a comunica în grupuri de covârstnici, ceea ce 

favorizează lărgirea cercului de prieteni. Aceasta îi satisface, pe de o parte, nevoia de a fi 

respectat, apreciat de către aceştia, iar pe de altă parte, el îşi îmbogăţește experienţa de 

relaţionare, imitând unele comportamente. Băieţii îşi doresc să comunice în grup mai frecvent 

decât fetele, iar acestea din urmă tind să domine procesul de comunicare. Elevii cu statut de 

„izolaţi” dezvoltă mai mult dorinţa de a comunica faţă de elevii cu statut de „stele”, totodată, 

însă, manifestă agresivitate şi tendinţă spre dominare.  
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În situațiile de interacțiune elevul mic îşi pune frecvent acţiunile sale în corelaţie cu 

dorinţele şi nevoile colegilor. Tot la această vârstă creşte iniţiativa, activismul elevului la lecţii. 

Acest activism, însă, poartă preponderent un caracter formal, exteriorizat.  

În situaţiile de conflict cu cei de o vârstă tipul de comportament al şcolarului mic depinde 

mult de context: prezenţa adulţilor, omogenitatea grupului. Astfel, şcolarul mic exclude 

compromisul, evită ciocnirile cu celălalt, în prim-plan plasând acomodarea, amplificată în 

prezenţa adulţilor, apoi confruntarea, care devine importantă la această vârstă. Pe al treilea loc se 

situează cooperarea, pe care copiii o preferă în situaţiile unde sunt implicaţi cei de o vârstă cu ei.  

Toate acestea favorizează apariţia şi dezvoltarea prieteniei, ultima devenind o verigă în 

integritatea dezvoltării emoţional-personale în perioada de trecere de la preşcolaritate la vârsta 

şcolară mică şi, în continuare, la cea preadolescentă.  

Examinând elementele structurale ale competenței sociale la vârsta preadolescentă 

conchidem: 

1. componenta cognitiv-afectivă: 

 preadolescenţii percep adecvat trăirile persoanelor aflate în situaţii de conflict (94% din 

elevi);  

 jumătate dintre preadolescenţi (53% din elevi) sunt capabili să descrie o situaţie de 

conflict, înţelegând care este problema;  

 examinarea perceperii emoţiilor personajelor aflate în situaţii de conflict a arătat că la 

vârsta preadolescentă, comparativ cu etapa precedentă, se indică o tendinţă slab pronunţată spre 

depistare a unei soluţii.  

2. Analiza rezultatelor obţinute la componenta intenţională a condus spre formularea 

următoarelor concluzii:  

 majoritatea preadolescenţilor (84% din elevi) manifestă tendinţa spre comunicare cu 

colegii;  

 alegerea unei strategii de comportament la această vârstă denotă preferinţa pentru 

acomodare (30,98% de alegeri) în configuraţie cu confruntarea (23,3% de alegeri); 

 tendinţa frecventă de a comunica în grup cu cei de o vârstă sporeşte colaborarea 

preadolescenţilor în cadrul lecţiilor şi în afara lor, intensifică manifestările empatice, capacitatea 

de a asculta interlocutorii în procesul comunicării;  

 alegerea unui tip de comportament în situaţiile de conflict dovedeşte la vârsta dată o 

variabilitate situaţională: acomodare în prezenţa adulţilor (60,35 % de alegeri); de gen: în 

prezenţa adulţilor şi unii, şi alţii preferă să se acomodeze situaţiei (62 % fete/ 58% băieţi); în 

cazurile când sunt implicaţi atât adulţi, cât şi copii de vârste mai mici (fraţi/surori) fetele aleg 
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confruntarea (45% alegeri) şi evitarea (32% alegeri), iar băieţii – confruntarea (36% alegeri) şi 

cooperarea (20% alegeri); dacă în cadrul grupului de semeni apare tensiune fetele denotă 

tendinţe spre confruntare (39/ alegeri) şi acomodare (30% alegeri), iar băieţii spre – compromis 

(29% alegeri) şi acomodare (25% alegeri).  

 preadolescentul învaţă să facă compromisuri, alegând această strategie mai frecvent decât 

la vârstele precedente (11,4% de alegeri).  

Examinarea statistică a tendinţei de a comunica cu colegii a atestat mai multe corelări 

pozitive care pot fi urmărite în Tabelul 6.  

Tabelul 6. Corelaţia dintre rezultatele obţinute la tendinţa de a comunica cu colegii 

şi alte variabile în cadrul observării la vârsta preadolescentă 

Variabile 
Tendinţa de a comunica cu 

colegii 

Poziţia constantă în grupul de semeni r=.539, p<.001 
Capacitatea de colaborare cu colegii în activitatea de învăţare r=.621, p<.001 

Capacitatea de colaborare cu colegii în afara activităţii de învăţare r=.693, p<.001 
Capacitatea de a asculta interlocutorul r=.461, p<.001 

Manifestarea empatiei faţă de celălalt r=.352, p<.002 

Astfel, obserevăm că creşterea tendinţei de a comunica cu colegii la rândul său sporeşte şi 

capacitatea de colaborare cu ei, de a-i asculta în cadrul comunicării, de a manifesta empatie faţă 

de aceştea. Respectiv, comunicarea cu cei de o vârstă intensifică manifestarea comportamentelor 

pozitive enumerate, ce-i permit preadolescentului să relaţioneze constructiv.  

Diferenţe statistice de gen s-au înregistrat numai la alegerea compromisului ca tip de 

comportament (U=497, p=.01), băieţii înregistrând un scor mai înalt (0,8 puncte) comparativ cu 

fetele (0,3 puncte).  

3. Examinarea componentei comportamentale a oferit următoarele rezultate:  

 doar jumătate dintre preadolescenţi manifestă iniţiativă frecvent (52% din elevi), valorile 

medii fiind mai scăzute faţă de vârsta precedentă; 

  jumătate din numărul de preadolescenţi respectă regulile de grup (51% din elevi), 

tendinţa aflându-se în descreştere comparativ cu şcolarii mici;  

 tot atâţia manifestă compasiune faţă de covârstnic (53% din elevi), cu o scădere 

considerabilă faţă de micii şcolari; 

 mai puţin de jumătate dintre preadolescenţi (46% din elevi) își corelează propriile 

interese cu ale celorlalți, scorul la acest criteriu micșorându-se aproape cu ¼;  

 preadolescenţii oferă ajutor colegilor săi mai rar decât şcolarii mici (36% din elevi);  

 a cincea parte dintre preadolescenţi rareori manifestă amabilitate (24% din elevi);  

 izolarea manifestată în activităţile de grup denotă nu numai probleme de comunicare, ci şi 

formarea, promovarea unei poziţii sociale proprii. 
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În cadrul cercetării s-a constatat influenţa semnificativă a diferitor factori asupra 

comportamentului preadolescenţilor: ambianţa socială – manifestarea compasiunii, a ascultării;  

genul – fetele mai des decât băieţii ascultă interlocutorul; statutul – comparativ cu „izolaţii”, 

„stelele” manifestă compasiune, iniţiativă, ascultă interlocutorul, corelează interesele proprii cu 

cele ale altora; „izolaţii” manifestă amabilitate mai frecvent decât „stelele”.  

Din punct de vedere statistic s-au atestat corelări pozitive între mai multe variabile: 

capacitatea de a asculta interlocutorul cu manifestarea compasiunii: (r=.672, p<.001), cu luarea 

în considerare a intereselor altora (r=.545, p<.001); manifestarea compasiunii se află în relaţie 

pozitivă cu luarea în considerare a intereselor altora (r=.648, p<.001). Am putea stabili că 

aceste manifestări empatice la vârsta dată se prezintă ca un tablou integru de caracteristici 

comportamentale, care, presupunem, îl fac pe preadolescent să se simtă nu numai bine, ci şi mai 

matur. 

Cotele procentuale calculate la analiza indicatorilor specificaţi prin prisma factorilor de 

gen şi statut denotă faptul că fetele dovedesc scoruri mai înalte în comparaţie cu băieţii la 

manifestarea amabilităţii (29,8% fete/ 17,6% băieţi); şi băieţii, şi fetele atestă scoruri aproape 

identice la manifestarea iniţiativei în activităţile de grup (52% fete/ 53% băieţi); băieţii sunt mai 

receptivi ca fetele (40% băieţi faţă de 31% fete); şi unii, şi alţii au nevoie să se consulte cu 

colegii (câte 42% pentru ambii) etc. 

Diferenţele procentuale de statut atestate arată că dacă elevii cu statut de „stele” manifestă 

mai des iniţiativă (68% respondenţi), receptivitate (55% respondenţi), creativitate (59% 

respondenţi), adaptare la grup (59% respondenţi), apoi cei cu statut de „izolaţi” mai frecvent sunt 

amabili cu colegii (33% respondenţi).  

Drept sinteză a rezultatelor obţinute a fost schiţat portretul psihosocial al 

PREADOLESCENTULUI din perspectiva manifestării competenţei sociale.  

Preadolescentul, în majoritatea cazurilor, recunoaşte situaţiile stresante, poate sesiza 

detalii, motive ce declanşează un conflict, rolul participanţilor la această situaţie. El percepe 

adecvat trăirile persoanelor în aceste momente, manifestând frecvent empatie, compasiune faţă 

de colegi, mai rar corelându-şi propriile interesele cu ale celuilalt. Totodată, particularităţile date 

se manifestă diferit în dependenţă de grupul din care face parte preadolescentul.  

Atât factorul de gen, cât şi cel de statut pe care-l ocupă elevul în cadrul clasei influenţează 

indicatorii comportamentali ai competenței sociale. Fetele şi elevii cu statut de „stele” mai des 

ascultă interlocutorul, manifestă compasiune, pe când băieţii frecvent ţin cont de dorinţele şi 

interesele celorlalţi, care, la rândul lor, sprijină şi mai mult relaţiile de prietenie, axate cu 

precădere pe calităţile de personalitate. 
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Strategiile de comportament apar în diferite configuraţii, în dependenţă de context, gen, 

mai puţin fiind influenţate de statut. Acomodarea rămâne strategia preferată a fetelor, deoarece 

băieții o aleg doar în cazul implicării adulţilor. Cu toate acestea, strategiile distructive 

prevalează: nivelul ridicat de conflictualitate se menţine, mai cu seamă la fete în interacţiunea cu 

cei de o vârstă; totodată ele frecvent încearcă să evite conflictele; tendinţele spre compromis şi 

cooperare apar, în special, la băieţi. La această vârstă fetele mai repede se conformă normelor 

comparativ cu băieţii.  

În cadrul interacţiunii de grup preadolescenţii manifestă comportamente variate: şi băieţii, 

şi fetele sunt plini de iniţiative, idei, deschişi să se consulte cu colegii (în special, cei cu statut de 

„izolaţi”), băieţii sunt mai receptivi la ceea ce spun colegii, şi, totodată, mai puţin amabili. 

Fetelor şi elevilor cu statut de „izolaţi” le place să-şi demonstreze dezacordul şi să realizeze 

sarcina de unul singur. Izolarea la etapa dată denotă atât neacceptarea din partea colegilor a unor 

calităţi, însuşiri, obiceiuri, cât şi căutarea unor răspunsuri, reflecţii asupra Eului propriu, poziţiei 

sale în grupul de colegi. Preadolescentul devine mai tolerant, mai deschis faţă de cel de o seamă 

în comparaţie cu micul școlar.  

Sintetizând faptele depistate în procesul de analiză a datelor, concluzionăm următoarele: 

 La vârsta preşcolară dezvoltarea componentei cognitiv-afective se manifestă prin 

perceperea adecvată a stărilor emoţionale a persoanelor aflate într-o situaţie de conflict și prin  

identificarea subiectului conflictului. Componenta intenţională se manifestă în tendinţa de a 

comunica în grupuri de copii, în intenţia de a aplica în situaţii de conflict acomodarea în 

combinaţie cu cooperarea. Totodată, menţionăm că preferinţa pentru aplicarea unui tip de 

comportament depinde de componența grupului şi de conţinutul situaţiei. Manifestările 

componentei comportamentale dovedesc că dezvoltarea competenţei sociale la vârsta dată are 

loc neuniform, unele manifestări fiind mai frecvente (iniţiativa), altele - mai rare (respectarea 

regulilor de grup, corelarea acţiunilor cu ale partenerului, oferirea de ajutor, manifestarea 

compasiunii), iar unele nu se înregistrează în general (exprimarea amabilităţii). 

 La vârsta şcolară mică manifestările componentei cognitiv-afective denotă că mai 

mulţi elevi identifică problema în amănunte şi această capacitate depinde nu numai de ambianţa 

socială, dar şi de faptul, dacă elevul a trăit situaţii similare sau în astfel de situaţii s-au aflat fraţii, 

surorile lui. Componenta intenţională se manifestă prin tendinţa mai intensă, comparativ cu 

preşcolarii, de a comunica în grup cu cei de o vârstă, prin preferinţa de a alege acomodarea în 

combinaţie cu confruntarea ca strategii de comportament în situaţie de conflict şi ignorarea  

compromisului. Manifestarea frecventă a iniţiativei la elevii  mici, a respectării regulilor de grup, 

corelarea acţiunilor sale cu ale colegului său în cadrul interacţiunii, compasiunea frecvent 

exprimată în relaţie cu cei de o seamă şi unele manifestări de amabilitate caracterizează 
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componenta comportamentală. La fel ca şi în etapa precedentă, indicatorii analizaţi denotă o 

dezvoltare diferită: cel mai frecvent se inregistrează respectarea regulilor, corelarea intereselor 

proprii cu ale altor persoane; deseori – manifestarea iniţiativei, compasiunii; mai rar, oferirea 

ajutorului şi, mai puţin, amabilitatea.  

 La vârsta preadolescentă dezvoltarea componentei cognitiv-afective se manifestă prin  

perceperea adecvată a situaţiilor de conflict, prin înţelegerea problemei apărute. Componenta 

intenţională relevă tendinţa spre comunicare în grup, ce duce la sporirea şi a altor 

comportamente pozitive (ex.: colaborarea în cadrul lecţiilor, manifestările empatice etc.). 

Strategia de comportament predominantă în situaţii de conflict este acomodarea în configuraţie 

cu confruntarea. Preferinţa pentru un tip de comportament în situaţiile de conflict dovedeşte 

variabilitate situaţională ce, la rândul său, evidenţiază în comportament diferenţele de gen. 

Comparativ cu vârstele precedente, preadolescentul învaţă să facă compromisuri, alegând această 

strategie mai frecvent decăt la vârstele precedente. Componenta comportamentală în 

dezvoltarea sa se manifestă mai frecvent în iniţiativă, în respectarea regulilor de grup, 

demonstrarea compasiunii, corelarea intereselor proprii cu ale celorlalţi, dar mai puţin în oferirea 

ajutorului colegilor săi şi manifestări de amabilitate. Comportamentul preadolescenţilor este 

influenţat de ambianţa socială, de gen și de statut.  

Astfel, s-a confirmat ipoteza precum că particularităţile de vârstă ale competenţei sociale 

se manifestă în raport cu competenţa socială ca structură integrală, în raport cu diferite 

componente ale acestei competenţe şi în relaţia dintre componentele ei.  

În capitolul 3 „Dinamica dezvoltării competenţei sociale” a fost examinat aspectul 

dinamic al dezvoltării competenţei sociale în ontogeneză, de la vârsta preşcolară până în 

preadolescenţă, fiind stabilite mecanismele psihosociale de dezvoltare a acesteea. 

A fost caracterizat procesul de dezvoltare a competenței sociale prin prisma teoriei 

activităţii de grup în relaţiile interpersonale, elaborată de А.В. Петровский [apud 38], a teoriei 

social-istorice a lui Л.С. Выготский, referitor la influența socialului asupra dezvoltării psihice 

[34], a teoriei activității dominante, descrisă de А.Н. Леонтьев [apud 40], a concepţiei genetice a 

comunicării elaborată de М.И. Лисина [40, apud 1], modelului dezvoltării cognitive al lui J. 

Piaget [21, apud 1], concepţiei trebuinței de comunicare ca mecanism al dezvoltării psihice [2].  

La fel a fost analizată noţiunea de mecanism [2; 28; 41] şi importanţa aplicării acestuia în 

contextul cercetării noastre pentru explicarea schimbării comportamentului, a particularităţilor de 

dezvoltare ale competenţei sociale în segmentul ontogenetic examinat.  

În aşa mod, în cadrul analizei dinamicii componentei cognitiv-afective a competenţei 

sociale la vârstele preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă s-a dovedit că creşterea capacității 

de descriere a situaţiei de conflict poate fi remarcată mai cu seamă de la vârsta preşcolară (45% 
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din copii) la vârsta şcolară mică (52% elevi, Figura 1). Între următoarele vârste diferenţa nu este 

semnificativă: 52% dintre şcolarii mici şi 53% dintre preadolescenţi.  

Dacă ne referim la perceperea emoţiilor celor aflaţi în situaţie de conflict constatăm valori 

ridicate la toate vârstele: 82% dintre preşcolari, 82% şcolari mici şi 94% dintre preadolescenţi.  

 

Unde: 1 – descrierea unei situaţii de conflict, 2 – perceperea adecvată a emoţiilor celui 

aflat în conflict 

Fig. 1. Dinamica componentei cognitiv-afective a competenţei sociale în ontogeneză 

La indiciul descrierea succintă a situaţiei s-au obţinut diferenţe semnificative între datele 

acumulate de preşcolari şi şcolarii mici: U=2194,5; p=.02 (preşcolarii - 2 puncte, iar şcolarii mici 

– 1,7 puncte). Totodată observăm că la acelaşi indiciu se înregistreză o descreştere semnificativă 

statistic la băieţii de vârstă preşcolară în raport cu cei de vârstă şcolară mică (2 puncte şi 1,6 

puncte respectiv) pentru U=430; p=.04. Ţinând cont de fragmentul ontogenetic examinat, 

înţelegem că odată cu vârsta capacitatea/abilitatea de descriere a unei situaţii de problemă prin 

constatarea faptelor de bază, fără amănunte, cu clarificarea problemei în cauză scade graţie 

băieţilor. 

Explicarea dezvoltării acestei componente de la o vârstă la alta în perioada investigată s-a 

axat pe teoria judecăţilor morale a lui J. Piaget [21], completată de L. Kohlberg [38] referitor la 

etapele de dezvoltare a conştiinţei morale, ce vizează câteva stadii ale evoluţiei conştiinţei 

morale cu implicarea mediului social. Astfel, dezvoltarea componentei cognitiv-afective, 

conform gândirii morale, la fel dovedeşte o progresie treptată, lentă, care depinde de mediul 

social, mai cu seamă de activităţile primordiale ale copilului. 

În acelaşi context menţionăm unul dintre cele mai relevante mecanisme psihosociale în 

cadrul relaţiilor interpersonale, cel de percepţie socială, ca formă a cunoaşterii senzoriale în care 

se intersectează mai multe fenomene psihosociale. 

Percepția socială are loc prin decentrare, proiectare a propriilor calităţi asupra celuilalt, 

identificare cu el, fie emoţională, fie situaţională, aceste mecanisme implicându-se mai mult la 

primele două vârste, pe când în adolescenţă se evidenţiază  reflexia  și autoreflexia [9; 32; 41]. 

Raportând aceste idei la perceperea de către respondenții noștri a emoţiilor celuilalt în 

situaţii de conflict, am constatat diferențe mari între vărsta preşcolară și şcolară mică, unde 
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schimbările au loc brusc, rapid, ceea ce denotă influenţa poziției sociale a copilului, a  mediului 

nou și a activităţii de învățare.  

Se poate deduce, astfel: dinamica procesului de dezvoltare a componentei cognitiv-

afective, care se manifestă prin apariția timpurie și prezența la toate etapele studiate a capacității 

de înţelegere a situaţiei de conflict; modificarea lentă a capacității de percepere a trăirilor 

personajelor implicate într-o situaţie de conflict de la o vărstă la alta, inclusiv în preadolescență; 

schimbările cantitative rapide a capacității de descriere a unei situaţii de conflict în perioadele 

preșcolară și scolară mică, cu tempoul redus al dezvoltării acestui aspect la vârsta 

preadolescentă.   

Examinarea dinamicii componentei cognitiv-afective denotă influenţa tipurilor de activitate 

dominantă, specifice vârstelor (jocul cu subiect pe roluri, activitatea de învățare, comuncarea cu 

semenii), în cadrul cărora se intensifică înteracțiunea cu alte persoane și se modifică conținutul 

trebuinței de comunicare, influențând astfel cunoașterea socială.  

Analiza componentei intenţionale a competenţei sociale la vârstele examinate 

demonstrează că în manifestarea tendinţei de a comunica în grupuri de copii de la vârsta 

preşcolară (41% din copii) şi până la cea şcolară mică (44% din elevi) este o deosebire 

neesenţială. O creștere spectaculoasă, practic dublă, se manifestă în perioada preadolescentei (gr. 

C – 84% din elevi, ceea ce putem observa în Figura 2, punctul 1.  

 

Fig. 2. Dinamica manifestării indicatorilor componentei intenţionale în ontogeneză, % 
Unde: 1 – tendinţa spre comunicare în grupuri de covârstnici, 2 -6-  alegerea strategiei de comportament în situaţii 

tensionante: 2 – cooperare, 3 – acomodare, 4 – evitare, 5 – confruntare, 6 – compromis. 

Dinamica tendinţei spre comunicare în grupuri de covârstnici, în opinia specialiştilor, se 

bazează pe conţinutul trebuinţei de comunicare care la vârsta preşcolară în cadrul jocului se 

manifestă în dorinţa de a fi în centrul atenţiei, a fi respectat, a obține afecţiunea tovarăşilor de 

grup [1; 32; 40 etc.]. În mica şcolaritate în contextul activităţii de învăţare [32] conţinutul 

trebuinţei de comunicare include susţinere şi înţelegere, respect şi autoritate din partea colegilor, 

ceea ce duce la formarea unor relaţii sociale extinse. Odată cu trecerea la preadolescenţă 

comunicarea este marcată de nevoia intensă de recunoaștere a maturității prin luarea în 
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considerare a propriei opinii, discuţii de la egal la egal [1]. În literatura psihologică este bine 

cunoscut fenomenul reorientării preadolescentului de la comunicarea cu adultul la comunicarea 

cu cei de seama lui [2]. Modificarea conținutului trebuinței de comunicare stimulează tendinţa 

preadolescenților de a comunica în grupul de prieteni, constituind astfel mecanismul psihologic 

care stă la baza diferențelor constatate.   

În alegerea unui mod de comportament în situaţii tensionante preferată de toate vârstele a 

fost acomodarea - un mecanism de socializare [25] sau cedare în faţa presiunii grupului 

[41]. Acesta, la rândul său, implică mai multe fenomene, cum ar fi influenţa normativă, bazată 

pe preocuparea subiectului de imaginea sa socială [41], care în cazul alegerii acomodării vine 

din „dorinţa de a plăcea celor din jur, a fi acceptaţi” [41, p. 275] sau fenomenul conformismului 

ce reflectă discrepanţa dintre atitudine şi comportament, prezenţa unui conflict cognitiv pe care-l 

trăieşte individul cunoscut drept „disonanţă cognitivă” [41]. Intenţia de a se elibera de 

sentimentele negative ce măresc disonanţa cognitivă pun în mişcare mecanismul schimbării 

atitudinii: individul tinde să evite situaţiile care alimentează tensiunea, fapt ce-l motivează să 

aleagă anumite strategii de comportament, mai cu seamă acomodarea.  

Tabloul general al manifestărilor componentei intenţionale permite de a urmări 

dezvoltarea ei integrală pe segmentul ontogenetic studiat:  

1.tendinţa de comunicare în grup cu semenii, se manifestă clar la vărsta preșcolară, 

păstrând intensitatea medie pe perioada micii școlarități și amplificându-se esențial în 

preadolescentă; 

2.alegerea unei strategii de comportament în situaţie de conflict denotă preferinţa pentru 

acomodare la cele trei vârste. Modificarea acestui aspect al componentei intenționale vizează 

numărul și combinațiile strategiilor aplicate de reprezentanții diferitor vârste: subiecţii de vârstă 

preşcolară preferă acomodarea şi cooperarea; la vârsta şcolară mică alegerile ţin de acomodare şi 

de confruntare; la vârsta preadolescentă se recurge adesea la acomodare şi confruntare, alături de 

selectarea compromisului, mai frecvent decât la vârstele precedente; 

 3.activităţile dominante în cadrul fiecărei vârste sporesc trebuinţa de comunicare ca 

mecanism de dezvoltare a caracteristicilor competenţei sociale: la vârsta preşcolară în cadrul 

jocului copiii cunosc diferite modele de comportament, îşi satisfac nevoia de a-şi extinde cercul 

de prieteni; la vârsta şcolară mică în cadrul activităţii de învăţare - nevoia de susţinere, respect 

din partea colegilor, înţelegere etc.; la vârsta preadolescentă trebuinţa de comunicare le ajută în 

exprimarea maturităţii, trebuinţei de recunoaştere, respectului, poziţiei sale sociale. Decentrarea 

care se dezvoltă pe parcursul vârstei preșcolare, permite subiecţilor să observe prezența și 

nevoile celuilalt, stimulând căutarea diverselor soluții. Astfel, se activează încă un mecanism 
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psihologic important – acomodarea – care participă în procesul de constituire a relațiilor cu alte 

persoane.  

 Examinarea rezultatelor obţinute referitor la dinamica componentei comportamentale 

a competenţei sociale la vârstele investigate relevă că cel mai înalt grad de iniţiativă îl manifestă 

şcolarii mici – 63% elevi, în comparaţie cu preşcolarii – 44% copii sau preadolescenţii – 52% 

elevi (Figurile 3 şi 4). Manifestarea amabilităţii în contextul experimentului, după cum observăm 

în Figura 4, apare de la vârsta micii şcolarităţi, crescând nesemnificativ. La aceeaşi vârstă elevii 

mai des oferă ajutor colegilor în cadul lucrului în grup (49% din eleviii claselor a II-a).  

 

Fig. 3. Distribuirea rezultatelor obţinute la indicatorii componentei comportamentale la  

t. ZPH: 1 – manifestarea iniţiativei, 2 – manifestarea amabilităţii, 3 – oferirea ajutorului 

 

Manifestarea celorlalţi indicatori comportamentali, precum demonstrarea compasiunii în 

relaţiile cu cei de o seamă, corelarea acţiunilor şi intereselor proprii cu ale altora şi respectarea 

regulilor de grup (Figura 5), denotă o dezvoltare neuniformă a acestora cu culminarea la vârsta 

micii şcolarităţi. 

 

1 – manifestă compasiune; 2 – corelează acţiunile proprii cu interesele celorlalţi;                          

3 – respectă regulile de grup. 

Fig. 4. Distribuirea rezultatelor obţinute la indicatorii componentei comportamentale,  

m. observării, % 

După cum observăm, dinamica indicatorilor componentei comportamentale a competenţei 

sociale înregistrează o linie frântă. Examinarea mecanismelor psihosociale care stau la baza 

dezvoltării relațiilor interpersonale scoate în evidență rolul empatiei în explicarea trăirilor 

emoţionale [1; 32], a anticipării emoţionale, ce permite individului să trăiască posibilele rezultate 

ale activităţii [2], a decentrării emoţionale [2], conformării la normă [41], a modelării sociale - 
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un mecanism al socializării, bazat pe nevoia de afiliere şi care apare în condiţiile menţinerii unor 

raporturi cu comunitatea umană etc.  

Sintetizând rezultatele expuse la componenta comportamentală, evidențiem aspecte 

importante ale dinamicii dezvoltării ei:  

 cele mai frecvente manifestări ale iniţiativei, a ajutorului colegial în cadrul soluţionării 

unei probleme, a compasiunii, corelării acţiunilor proprii cu ale celorlalţi membri ai echipei se 

atestă rar la vărsta prescolară, frecvența lor crescănd semnificativ în perioada scolară mică, ca să 

se reducă în preadolescență;  

 amabilitatea în situaţiile de problemă demonstrează o creştere uniformă lentă, începând 

cu mica şcolaritate; 

 la vârsta preşcolară şi şcolară mică mai des se ţine cont de interesele proprii în corelaţie 

cu interesele celorlalţi, iar la vârsta preadolescentă mai frecvent se manifestă compasiune. 

 Dinamica componentei date se axează pe un şir de mecanisme psihosociale, printre care 

se numără empatia; anticiparea emoţională; decentrarea emoţională; modelarea socială; învăţarea 

socială; controlul social. 

Referindu-ne la dinamica competenţei sociale ca structură integrală şi la mecanismele ei 

de dezvoltare în ontogeneză, formulăm următoarele concluzii:  

 Dezvoltarea conţinutului competenţei sociale la vârstele studiate decurge în majoritatea 

cazurilor neuniform, cunoscând modificări radicale ale tempoului, în special, la vârsta micii 

şcolarităţi, în care indicatorii comportamentali dovedesc o creştere considerabilă. La vârsta 

preadolescentă are loc o scădere de valori la majoritatea componentelor, ceea ce se reflectă în 

transformarea calitativă a celor asimilate anterior. Astfel, vârsta devine un factor valoros, de 

care se va ţine cont la formarea competenţei sociale.  

 Referindu-ne la momentul apariției competenței sociale, menționam că toate 

componentele competenței sociale studiate în prezenta lucrare au fost depistate deja la vârsta 

preșcolară, cu frecvență mai mare sau mai mică de manifestare; respectiv, nu este analizată 

existența lor în perioadele anterioare de dezvoltare.  

 Analiza rolului activităţilor dominante în dezvoltarea competenţei sociale şi a 

mecanismelor psihosociale scoate în evidenţă potențialul esențial de influenţă a educaţiei şi 

mediului ca factori în dezvoltarea conţinutului competenţei sociale.  

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Sintetiza rezultatelor obținute în procesul studiului teoretic şi al analizei rezultatelor 

cercetării experimentale ne-au condus spre formularea următoarelor concluzii generale:  

1. Competenţa socială prezintă un fenomen psihosocial, care reflectă o achiziţie personală 

a individului, ce-i permite acestuia să aleagă modele eficiente de comportament în situaţiile de 
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interacţiune; să realizeze performanţe sociale; să-şi exprime individualitatea şi să producă 

influenţă social dezirabilă asupra altor persoane, toate acestea favorizând procesele de adaptare, 

individualizare, integrare.  

2. Competenţa socială relevă o structură tridimensională, ce reflectă relaţia dintre 

componentele cognitiv-afectivă, intenţională şi comportamentală. Componenta cognitiv-afectivă 

se manifestă în descrierea unei situaţii de conflict, perceperea adecvată a emoţiilor celuilalt în 

situaţie tensionată. Componenta intenţională exprimă tendinţa de a comunica în grupuri de copii, 

alegerea unei strategii de comportament în situaţii de conflict. Componenta comportamentală 

desemnează manifestarea iniţiativei, a amabilităţii, a compasiunii, oferirea ajutorului, corelarea 

acţiunilor şi intereselor proprii cu ale altor copii, respectarea regulilor de grup.  

3. Rezultatele experimentale obţinute au evidenţiat caracterul neuniform al dezvoltării 

competenţei sociale în ontogeneză ca structură integrală, dar şi în raport cu fiecare componentă 

în parte.  

 Astfel, la vârsta preşcolară se atestă o dezvoltare uniformă a competenţei sociale ca 

structură integrală, cu excepția componentei comportamentale, care se caracterizează prin 

diverse fluctuații, precum frecvenţa înaltă a unor acţiuni (manifestarea iniţiativei) şi scăzută a 

altora (respectarea regulilor de grup, corelarea acţiunilor proprii cu ale altora, oferirea ajutorului, 

manifestarea compasiunii), dar şi stagnarea unora dintre ele (manifestarea amabilităţii). 

 Un tempou deosebit de dezvoltare se atestă la vârsta şcolară mică, care se manifestă în 

creşterea bruscă a majorităţii comportamentelor ce reflectă schimbările la nivel de componente 

ale competenței sociale. Comparativ cu vârsta preşcolară, referitor la componenta cognitiv-

afectivă, mai mulţi elevi denotă capacitatea de înţelegere a problemei, descrierea ei în amănunte 

şi perceperea adecvată a persoanelor aflate în situaţii de conflict. Caracterul dezvoltării rapide şi 

uniforme se atestă şi în componenta intenţională prin frecvenţa înaltă a tendinţei de comunicare 

în grup. Dezvoltarea rapidă a componentei comportamentale se atestă în frecvenţa acţiunilor de 

iniţiativă, respectarea normelor de grup, coordonarea propriilor acţiuni cu cele ale colegului, 

intensitatea manifestării compasiunii. Drept momente deosebite la această vârstă putem menţiona 

alegerea strategiei de comportament – acomodarea în configuraţie cu confruntarea şi apariţia 

manifestărilor de amabilitate. 

 Intensitatea dezvoltării competenţei sociale ca structură integrală în perioada 

preadolescenţei se reduce, în special, din contul componentei comportamentale, în cadrul căreia 

se atestă mai puține acţiuni de iniţiativă, respectarea regulilor de grup, demonstrarea 

compasiunii, corelarea intereselor proprii cu ale colegilor. În ceea ce priveşte componentele 

cognitiv-afectivă şi intenţională se păstrează tendinţa pozitivă spre creştere.  
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4. O particularitate psihosocială relevantă a competenţei sociale manifestată la vârstele 

preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă este discrepanţa dintre componentele cognitiv-afectivă 

şi intenţională, pe de o parte, şi cea comportamentală, pe de altă parte. Aceasta poate fi observată 

în diverse acțiuni ale individului: alegerea la nivel verbal a unei strategii şi aplicarea la nivel 

comportamental a alteea; înţelegerea adecvată a emoţiilor persoanelor aflate în situaţii de 

problemă cu manifestarea comportamentală inadecvată rezultatelor  percepţiei.   

5. Analiza datelor relevă multitudinea factorilor care influenţează procesul de dezvoltare 

a competenţei sociale: în primul rând, ambianţa socială în care creşte şi se educă copilul; 

efortul depus de adult în direcționarea/sprijinirea dezvoltării individului; mediul în care 

interacţionează individul cu ceilalţi, grupul de apartenenţă, conţinutul situaţiei, numărul, vârsta 

şi statutul participanţilor la interacţiune; genul care modelează comportamentul individului mai 

mult situaţional.   

6. Dezvoltarea competenţei sociale, modificările de la o etapă la alta au loc în contextul 

„activităţii dominante”. Odată cu schimbarea tipului de activitate se schimbă relaţiile (copil-

copil, copil-adult), activitatea de comunicare cu toate componentele ei. Respectiv, aceste 

modificări vor motiva, crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea competenţei sociale.  

7. Dinamica competenţei sociale se fundamentează pe un şir de mecanisme 

psihosociale, precum de adaptare la condiţiile noi (asimilarea diferitor modele de 

comportament); de percepere interpersonală (identificarea, empatia, proiecţia, reflexia, 

anticiparea emoţională, decentrarea emoţională); de atracţie interpersonală (nevoia de afiliere), 

trebuinţa de comunicare (nevoia de apreciere, respect, susţinere). 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: în procesul cercetării teoretico-

experimentale au fost stabilite particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale 

şi a mecanismelor psihosociale ale dezvoltării ei din perspectiva ontogenetică, ceea ce a 

contribuit la constituirea bazei psihosociale a procesului de dezvoltare a respectivei competenţe, 

oferind oportunitatea cunoaşterii acestor particularităţi de către psihologi, cadre didactice în 

vederea valorificării informaţiei obţinute, a creşterii calităţii procesului educaţional şi a celui de 

asistenţă psihologică.  

Investigaţia realizată ne-a permis să elaboram următoarele recomandări practice: 

 Racordarea documentelor de politici educaţionale la cele internaţionale în vederea 

dezvoltării competenţei sociale în procesul educaţional ca una din competenţele-cheie în 

învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 Pentru atingerea unui nivel optim de dezvoltare a competenţei sociale la copii procesul 

educaţional trebuie să se bazeze pe experienţa acumulată de aceştia, ţinându-se cont de 

potenţialul de vârstă al fiecăruia.  
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 Elaborarea metodologiilor şi tehnologiilor educaţionale în scopul realizării activităţilor de 

psihoprofilaxie, psihodiagnostic și intervenție în instituţiile preuniversitare care vizează 

competenţa socială trebuie axată pe mecanismele psihologice şi legităţile de dezvoltare a 

acesteea. 

 Pentru a obţine o dezvoltare conformă standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor, 

începând din preşcolaritate, metodologia de proiectare şi dezvoltare curriculară trebuie să se 

bazeze pe particularităţile psihologice de dezvoltare a competenţei sociale, care ar proteja și 

dezvolta potențialul copilului, facilitând astfel substanțial procesul de educație și evitând erorile 

posibile. 

 În scopul obţinerii unui comportament performant al copilului, educaţia parentală trebuie 

să includă cunoaşterea caracteristicilor de dezvoltare ale competenţei sociale în raport cu fiecare 

etapă de vârstă, deoarece părinţii au nevoie să înţeleagă şi să acţioneze adecvat conform 

specificului dezvoltării acestuia. 

Rezultatele obţinute în prezenta investigaţie comportă importanţă atât teoretică, cât şi 

aplicativă pentru domeniul psihologiei sociale. Rezultatele sunt implementate de către autor în 

cadrul studiilor masterale, de recalificare a cadrelor didactice. Ele pot fi incluse la elaborarea 

materialelor informative şi metodologice cu privire la specificul asistenţei psihologice în 

dezvoltarea competenţei sociale pentru părinţi, profesori, psihologi. 

Investigaţiile efectuate şi descrise în cadrul prezentei lucrări deschid noi perspective pentru: 

realizarea cercetărilor, care ar include rolul adulţilor în dezvoltarea competenţei sociale (al 

cadrelor didactice și părinţilor); cercetarea altor aspecte care să vizeze şi dimensiunea formării 

competenţei sociale cum ar fi factorii, particularitățile individuale etc. Având în vedere că acest 

studiu este unul dintre primele de acest gen în Republica Moldova în domeniul psihologiei 

sociale în perspectivă se poate propune şi dezvoltarea metodelor utilizate. 
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ADNOTARE 

Pavlenko Lilia. Particularităţile psihologice de dezvoltare  

ale competenţei sociale în ontogeneză.  

Teză de doctor în psihologie. Chişinău, 2015 

 

Structura tezei. Lucrarea include adnotările, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii 

generale şi recomandări, bibliografie din 201 de titluri, 15 anexe; 144 pagini, 30 de figuri şi 27 tabele. 

Rezultatele cercetării au fost publicate în 13 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: competenţa socială, ontogeneză, vârstele: preşcolară, şcolară mică, preadolescentă, 

componentele competenței sociale: cognitiv-afectivă, intenţională, comportamentală, indicatori de 

performanţă.  

Domeniul de studiu: Psihologia socială.  

Scopul cercetării constă în determinarea particularităţilor psihologice ale dezvoltării competenţei 

sociale în ontogeneză, a dinamicii competenţei sociale şi evidenţierea mecanismelor psihosociale de 

dezvoltare ale acesteea.  

Obiectivele cercetării rezidă în: abordarea teoretică a conceptului de competenţă socială din 

perspectiva psihosocială; identificarea bazei metodologice de cercetare a conceptului de competenţă 

socială şi de determinare a particularităţilor psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în 

ontogeneză (vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă), examinarea dinamicii competenţei 

sociale în ontogeneză şi evidenţierea mecanismelor psihosociale de dezvoltare ale acesteea; elaborarea 

concluziilor şi recomandărilor ce ar viza cunoaşterea şi înţelegerea complexităţii particularităţilor 

psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale, fapt ce ar facilita integrarea socială a copiilor, elevilor. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: în procesul cercetării teoretico-experimentale au 

fost stabilite particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale şi a mecanismelor 

psihosociale ale dezvoltării ei din perspectiva ontogenetică, ceea ce a contribuit la constituirea bazei 

psihosociale a procesului de dezvoltare a respectivei competenţe, oferind oportunitatea cunoaşterii acestor 

particularităţi de către psihologi, cadre didactice în vederea valorificării informaţiei obţinute, a creşterii 

calităţii procesului educaţional şi a celui de asistenţă psihologică.  

Inovaţia ştiinţifică constă în determinarea particularităţilor psihologice ale dezvoltării competenţei 

sociale în ontogeneză în contextul psihologiei sociale. Pentru prima dată la nivel naţional a fost realizată o 

cercetare teoretico-experimentală, în care a fost studiată evoluţia competenţei sociale în ontogeneză. A 

fost elaborată metodologia de cercetare a competenței sociale în ontogeneză, care a inclus unele procedee 

noi de investigare a aspectelor psihosociale ale competenţei sociale. 

Valoarea teoretică a investigaţiei. Conţinutul lucrării contribuie la dezvoltarea psihologiei sociale 

prin completarea bazelor ei teoretice cu o nouă modalitate de abordare social-genetică a competenţei 

sociale. Rezultatele obţinute oferă informaţie despre particularităţile psihologice de vârstă ale competenţei 

sociale în ontogeneză din perspectiva componentelor competenţei sociale, ele prezentând date ştiinţifice 

noi, referitor la dimensiunea calitativă a fenomenului vizat. Metodologia elaborata prezintă noi posibilităţi 

de examinare a competenţei sociale pe trei paliere de vârstă: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă. 

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de semnificaţia ei ca argument ştiinţific în vederea 

eficientizării procesului de dezvoltare a competenţei sociale şi stimulării cercetării acesteea în domeniul 

psihologiei sociale în plan teoretic şi aplicativ. Datele obţinute ne demonstrează că dezvoltarea 

competenţei sociale devine unul din obiectivele esenţiale ale educaţiei. Rezultatele constatate în procesul 

investigaţiei sunt importante îndeosebi prin implementarea informaţiei obţinute referitor la dezvoltarea 

particularităţilor de vârstă ale competenţei sociale şi a mecanismelor psihologice de dezvoltare în procesul 

de prevenţie, diagnosticare şi dezvoltare a acestei competenţe în instituţiile preuniversitare. În fond, 

rezultatele studiului reprezintă o dovadă a necesităţii pentru o mai bună pregătire a viitorilor specialişti în 

educaţie şi a părinţilor în vederea dezvoltării competenţei sociale la copii. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost aplicate în activitatea 

didactică în cadrul studiilor masterale la specialitatea ,,Psihologia socială şi corecţională”, I.Ş.E. 

Materialele cercetării au fost prezentate în Ghidul metodologic Copilul meu merge în clasa întâi (aspecte 

psihologice ale adaptării la debutul şcolar), în capitolul din monografie ,,Fundamente psihosociale ale 

asigurării calităţii în învăţământ”, 2011; în 13 articole ştiinţifice.  
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АННОТАЦИЯ 

Павленко Лилия. Психологические особенности развития социальной 

компетентности в онтогенезисе. Диссертация на соискание учѐной степени доктора 

психологических наук. Кишинэу, 2015. 

 
Структура работы: Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов и 

рекомендаций, библиографии из 201 наименований, 144 основных страниц, 15 приложений, 30 

фигур и 27 таблиц. Результаты исследования опубликованы в 13 научных работах. 

Ключевые слова: социальная компетентность, онтогенезис, дошкольный возраст, младший 

школьный возраст, подростковый возраст, компоненты: когнитивно-аффективный, целевой, 

поведенческий.  

Область исследования: Социальная психология. 

Цель научной работы состоит в определении психологических особенностей развития 

социальной компетентности в онтогенезисе, динамики социальной компетентности и выявлении 

механизмов ее развития. 

Задачи работы: теоретическая трактовка социальной компетентности с позиции 

социальной психологии; разработка методологической базы исследования социальной 

компетентности и выявление психологических особенностей развития данного феномена в 

онтогенезе (от дошкольного до подросткового возраста); исследование динамики социальной 

компетентности и психосоциальных механизмов ее развития; разработка выводов и рекомендаций 

для понимания сложности психологического развития социальной компетентности. 

Важная решенная научная проблема состоит в выявлении психологических возрастных 

особенностей развития социальной компетентности в онтогенезе и ее психосоциальных 

механизмов; что подтверждает целесообразность знания данной информации психологами, 

учителями для развития исследуемой компетентности в воспитательном процессе и 

психологическом сопровождении.  

Новизна и оригинальность научной работы состоит в выявлении психологических 

особенностей развития социальной компетентности в онтогенезисе в сфере социальной 

психологии. Впервые на национальном уровне было реализовано теоретически-

экспериментальное исследование, которое отражает эволюцию изученного понятия в дошкольном, 

младшем школьном и подростковом периодах. Методической базой исследования являются новые 

приемы выявления психосоциальных аспектов социальной компетентности в области социальной 

психологии.  

Теоретическая значимость: результаты исследования дополнят теоретическую базу 

социальной психологии новым социально-генетическим подходом в трактовке социальной 

компетентности. Предложена информация о специфике психологического развития социальной 

компетентности в онтогенезе и новые научные данные, касающиеся качественной стороны 

изученного явления. Разработанная методология открывает новые возможности для изучения 

социальной компетентности трех возрастных этапов: дошкольного, младшего школьного и 

подросткового.  

Практическая значимость исследования включает научное аргументирование 

оптимизации процесса развития социальной компетентности и стимулирование исследований в 

области социальной психологии в теоретическом и практическом планах. Полученные данные 

доказывают, что развитие социальной компетентности становится одной из ключевых задач 

образования. Они особенно важны для внедрения полученной информации в профилактике, 

диагностике и развитии данной компетентности в школах. В целом, исследование доказывает 

необходимость улучшения подготовки будущих специалистов в области образования для развития 

социальной компетентности детей. 

Внедрение научных результатов. Результаты исследования были использованы на высших 

курсах мастерата по специальности «Социальная и коррекционная психология», проводимых на 

базе Института Образования. Научные материалы были представлены в методологическом 

руководстве Мой ребенок идет в первый класс, в главе монографии ,,Психосоциальные основы 

обеспечения качества образования”, 2011; в 13 научных статьях. 
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ADNOTATION 
Pavlenko Lilia. Psychological Particularities of Development of Social Competence in Ontogenesis. 

Doctoral Thesis in Psychology. Kishinev, 2015 

 
Thesis structure. The paper includes annotations, list of abbreviations, introduction, three chapters, 

conclusions and recommendations, bibliography of 201 titles, 15 annexes, 144 pages, 30 charts and 27 

tables. The research results were published in 13 scientific works. 
Keywords: social competence, ontogenesis, ages: preschool, elementary school, preadolescent, 

components of social competence: cognitive-affective, intentional, behavioral, performance indicators. 
Field of study: Social Psychology. 
The aim of the research is to determine the psychological development of social competence in 

ontogenesis, the dynamics of social competence and psychosocial mechanisms highlighting its 

development. 

Research objectives lie in the theoretical approach to the concept of social competence in psychosocial 

perspective; identifying the research methodological basis of the concept of social competence and 

determination of the psychological development of social competence in ontogenesis (ages: preschool, 

elementary school and junior youth), examining the dynamics of social competence in ontogenesis and 

psychosocial mechanisms highlighting its development; drawing the conclusions and the 

recommendations that would cover knowledge and understanding of the complexity of the psychological 

development of social competence, which would facilitate the social integration of children.  

Scientific problem solved: through the theoretical-experimental research process were established the 

psychological particularities of development of social competence and the psychosocial mechanism of its 

development from perspective of the ontogenetic, thing which contributed to the establishment of 

psychosocial base of formation of this competence, offering the opportunity of learning about these 

particularities by psychologists, teachers in order to make use of this information, to increase the quality 

of educational process and of the psychological assistance. 

Scientific innovation consists in determining the psychological particularities of social competence 

development in ontogenesis in the context of social psychology. For the first time it was conducted a 

nationwide theoretical-experimental research on social competence evolution along preschool, elementary 

school and preadolescent ages. It was developed the research methodology of the social competences in 

ontogenesis, which included new procedures for investigating psychosocial aspects of social competence. 
The theoretical value of the investigation. The paper work contributes to the development of social 

psychology by completing its theoretical bases with a new social-genetic approach of social competence. 

The results provide information about the age psychological particularities of social competence in 

ontogenesis from the perspective of the cognitive-affective, intentional and behavioral components, these 

representing new scientific data, regarding the qualitative dimension of the phenomenon under the 

question. The applied methodology presents new opportunities for examining social competence based on 

three parallel age levels: preschool, elementary school and preadolescence. 

The applicative value of the research is determined by its significance as a scientific argument to 

streamline the process of social competence development and to stimulate this competence study in social 

psychology at the theoretical and practical level. The data show that the development of social 

competence becomes one of the key objectives of education. The investigation results are important 

especially through the implementation of the information obtained on the development of social 

competence age particularities and of psychological mechanisms of development in the process of 

prevention, diagnosis and development of these competences in schools. In fact, the study results 

represent the proof of the need for a better education specialists and parents’ training in order to develop 

children’s social competence. 
Implementation of scientific results. The obtained results were applied in the teaching activity of master 

studies of „Social and Correctional Psychology” specialty, I.E.S. Research materials were presented in the 

methodological Guide My child goes to first grade (psychological aspects of adaptation to school 

entrance), in the chapter of the ,,Psychosocial foundations of quality assurance in education” monograph, 

2011; 13 scientific articles. 
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