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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei. În societatea contemporană, în care predomină tranziţiile in-

terminabile, flexibilitatea psihică şi aprecierea pozitivă, constructivă a situaţiilor ar 
putea salva persoana de stările negative de deprimare, descurajare şi de starea de 
neajutorare. 

Cercetarea stilului apreciativ, este indispensabilă pentru a înţelege care mecanis-
me conduc spre autocunoaşterea comportamentului, activităţii dominante, relaţiilor 
interpersonale şi social-contextuale. Aprecierea este o parte componenţială a mai 
multor profesii, în care anume finalitatea apreciativă este cea care decide dacă per-
sonalitatea are sau nu succese în domeniul în care activează. În pofida faptului că 
aprecierile sunt prezente în cunoaştere, comunicare, interrelaţionare şi autoreglare, 
acestea încă mai au lapsusuri pe care trebuie să le suplimentăm cu precizări. Refe-
rindu-ne la conceptul de apreciere, menţionăm că acesta reflectă stilul individual al 
persoanei, cel care se află în conjunctură directă cu conceptul de sine. 

În viaţa de zi cu zi, pentru a-i aprecia pe alţii şi situaţiile cu care se confruntă, 
persoanele operează cu anumite scheme mentale, denumite şi scheme cognitive, raţi-
onale ori logice. După cum afirmă psihologii cognitivişti, anume în baza acestora se 
dezvoltă un alt tip de schiţe ori scheme, şi anume cele afective, care sunt extrem de 
importante pentru relaţiile interpersonale. Pe de altă parte, există cercetători care sus-
ţin contrariul, cei care oferă primordialitate stilului apreciativ şi aspectului emoţional 
în baza căruia se formează ulterior stilul cognitiv. Oricum, este necesar să menţionăm 
că fiecare personalitate reprezintă o entitate unică, irepetabilă prin felul său de a fi, 
prin modalitatea de a gândi, de a percepe şi a relaţiona cu cei din jur. 

Modul de structurare a trăsăturilor şi particularităţilor într-un tot întreg conferă 
originalitate fiecărei persoane, această afirmaţie rămânând valabilă atât sub aspectul 
afectiv, cât şi sub cel cognitiv. Toţi indivizii sunt emotivi, însă ponderea pe care o are 
emotivitatea în raport cu alte trăsături deosebeşte un individ de alt individ. Anume 
relaţiile dintre trăsături şi modul lor de îmbinare determină specificitatea deosebirilor 
dintre oameni. Putem afirma că persoanele se deosebesc între ele şi după gradul de 
conştientizare a propriilor cogniţii şi raţionamente, dar şi după prezenţa propriilor 
emoţii. Admiterea realităţii, adică recunoaşterea unor trăsături proprii, atrage după 
sine integritatea psihică (funcţionarea unitară şi controlată). Persoanele sunt unice 
anume prin stiluri, prin maniera proprie de percepere, evaluare raţională, comporta-
ment, raportare socială etc., iar funcţionarea lor determină maniera ce exprimă modul 
de îmbinare, ponderare şi conştientizare a trăsăturilor într-un ansamblu unitar. 

Celălalt unghi al problemei cercetării, legat de control, reprezintă perceperea su-
biectivă a încrederii în propriile forţe, acest fapt fiind datorat nu în ultimul rând auto-
aprecierii pozitive a sinelui care rezidă în aprecierea favorabilă a celorlalţi. Lucrarea 
de faţă are menirea să identifice ,,structura stabilă”, controlul sub aspect de construct 
şi, mai exact, aspectul cu referire la locul de control, orientarea spre viitor (pozitivă/
negativă) şi manifestarea eficientă a acestuia la tineri. Abordat fiind din această per-
spectivă, conceptul de control se reliefează într-o structură specifică şi deosebită. 
Or, controlul psihologic presupune modalitatea ori capacitatea de a menţine un 
echilibru între sine şi ceilalţi, un echilibru care determină adaptarea eficientă la di-
ferite persoane, cerinţe ori situaţii. Controlul analizat din perspectiva constructivis-
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tă ne oferă un tablou general legat de orientarea spre viitor a persoanei (optimistă 
ori pesimistă), încrederea în sine ori diminuarea acesteia. Anume în aceste condiţii, 
când în relaţiile interpersonale apar neînţelegeri, se observă cel mai desluşit tipul 
de stil şi cel de control.

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de 
cercetare. Interconexiunea dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri 
constituie subiectul mai multor cercetări care confirmă rolul şi importanţa lor pen-
tru personalitate. 

Problematica stilului se află în vizorul diferitelor orientări psihologice care în-
cearcă să explice dominarea anumitor aspecte asupra altora pe care le văd ca fi-
ind subordonatoare. În general, se afirmă că stilul reprezintă legătura dintre psihic 
şi mediul extern (И. Шкуратова, M. Холодная). Este susţinută ideea că stilul se 
referă la sine (autoapreciere), dar şi aprecierea altora, menţionându-se trei aspec-
te importante: componenţa, nivelul şi strategia, şi rolul preferinţelor apreciative 
subiective, care rămân stabile în manifestare, indiferent de situaţiile care survin 
(D. Goleman, A. Исмагилова, S. Marcus). Studiile asupra percepţiei sociale, efec-
tuate de Н. Батурин, au scos în evidenţă următoarele particularităţi ale stilului: 
stabilitatea aprecierilor; variabilitatea şi gradul de identificare a sinelui cu alţii. 
Totodată, stilul este o constantă a personalităţii care include concepte aderente ca 
preferinţele, compensările, orientările emoţionale. В. Толочек menţionează că sti-
lul persoanei este constituit din trei ramuri: cognitivă, individuală (de activitate) şi 
de conducere. În opinia savanţilor В. Моросанова, A. Либин, Л. Собчик, stilul 
se manifestă printr-un activism personal, iar la baza stilului se află tendinţe care se 
găsesc la orice nivel de organizare a personalităţii. 

În prezent, un rol deosebit se acordă studiilor privind conceptul de apreciere, 
în general, şi stilul apreciativ, în special. Aprecierea devine din ce în ce mai mult o 
noţiune care are legătură cu personalitatea şi, mai ales, cu potenţialul transformator 
care se reflectă în activităţile pe care le îmbină individul. Astfel, în tot mai multe 
arii moderne se observă simbioza cu aprecierea. În această direcţie, contribuţii im-
portante le-au avut cercetările savanţilor români. 

Aprecierea a fost studiată: în activitatea didactică (T. David, A. Predescu), în 
activitatea terapeutică (A. Bolohan), în activitatea literară (S. Marcus, D. Săucan), 
în activitatea scenică (Gh. Neacşu), în activitatea judiciară (M. Minulescu). În toate 
domeniile enumerate s-a constatat că este importantă perceperea ,,exactă şi corec-
tă” a altuia, comunicarea verbală şi cea nonverbală, menţinerea relaţiilor interper-
sonale eficiente, prezenţa unei sensibilizări psihice manifestată prin abilitatea de a-l 
înţelege cât mai adecvat pe celălalt. 

În Republica Moldova, cercetările conexe conceptului de apreciere sunt reflec-
tate în lucrările mai multor autori. Astfel, C. Platon a studiat problema formării şi 
dezvoltării stilului cognitiv şi al dimensiunilor sale la preadolescenţi. A. Bolbocea-
nu a realizat un şir de studii asupra eficientizării sinelui. Tematica legată de dezvol-
tarea sinelui la tineri şi la adulţi o întâlnim şi în lucrările cercetătorilor: J. Racu, V. 
Gonţa, S. Tolstaia, L. Chior, O. Paladi. 

Problematica controlului psihologic a fost studiată de numeroşi cercetători ame-
ricani, germani şi ruşi: В. Моросанова, J. Rotter, K. Wollston, L. Abramson, M. 
Seligman, S. Carver, S. Harris, M. Lam, M. Loosemore, B. Weiner, K. Gerken, J. 
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Mayer. Controlul psihologic, în opinia savanţilor, se referă la capacitatea persoanei 
de a-şi autodirija propria viaţă ori activitate care izvorăşte prin impuls de la sine ori 
de la mediul extern. 

Prezenţa controlului deja presupune nişte calităţi supreme ale sinelui: activism 
în luarea deciziilor, pregătire pentru soluţionare constructivă a unor situaţii, asu-
marea riscului pentru decizii corecte. Planificarea viitoarelor acţiuni în dobândirea 
eficienţei interrelaţionale conduce la o implicare activă care oferă actorilor sociali 
posibilitatea să conştientizeze ce anume trebuie să întreprindă pentru a reuşi şi ce 
tipuri de strategii să adopte.

Totodată, analiza situaţiei în domeniul de cercetare ne-a permis să constatăm 
că, până în prezent, interconexiunea stil apreciativ-control psihologic a fost insu-
ficient abordată şi studiată. În această ordine de idei, realizarea unor studii mul-
tidimensionale devine necesară. Din acest punct de vedere, problema cercetării 
constă în studierea şi stabilirea interconexiunii dintre stilul apreciativ şi controlul 
psihologic la tineri şi elaborarea unor modalităţi de eficientizare a lor. 

Astfel, scopul investigaţiei constă în determinarea interconexiunii stil apreciativ-
control psihologic la tineri din perspectiva specializării în domeniile socioumanist/
exact.

În corespundere cu problema enunţată şi scopul trasat, ne propunem următoarele 
obiective:

a analiza literatura de specialitate cu referire la stilul apreciativ şi controlul 1. 
psihologic; 
a identifica metodele psihodiagnostice de identificare a stilului apreciativ-con-2. 
trolului psihologic; 
a analiza tipologiile stilului apreciativ şi a locului de control;3. 
a stabili interconexiunile dintre stilul apreciativ şi locul de control;4. 
a elabora şi implementa un program de dezvoltare personală a tinerilor;5. 
a generaliza datele şi a evidenţia gradul de eficienţă a programului;6. 
a elabora profilul tânărului eficient din perspectiva interconexiunii stil apreci-7. 
ativ-control psihologic.

Bazele conceptuale ale cercetării le-au constituit: teoriile stilurilor personale 
(Н. Батурин, И. Выбойщик, А. Либин, D. Bonarius, S. Marcus, M. Kagan, N. Sa-
lkind, J. Wright, A. Palei, И. Шкуратова, М. Холодная); teoriile controlului psiholo-
gic (J. Rotter, K. Wollston, B. Weiner, F. Heider); teoriile interconexioniste (V. Mer-
lin, O. Andros, Б. Вяткин, A. Исмагилова, В. Толочек, T. Снегирева, M. Seligman, 
C. Peterson, C. Carver).

Metodologia cercetării ştiinţifice. În cadrul cercetării au fost aplicate diverse me-
tode:

teoretice: documentarea ştiinţifică, analiza comparativă, sinteza;1. 
empirice: chestionarea (Chestionarul SARC, Chestionarul Rotter, Chestiona-2. 
rul Rosenberg, Chestionarul LOT-R), experimentul;
statistice: coeficientul de corelaţie Bravais-Pearson, criteriul t-Student.3. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în: dezvoltarea conceptelor de stil 
apreciativ şi control psihologic; identificarea interconexiunii dintre stilul apreciativ 
(detaşat, reflexiv, analogic, empatic), controlul psihologic (intern/extern) şi entităţile 
conexe acestora (stima de sine, optimism/pesimism); elaborarea programului de dez-
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voltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ şi a locului de con-
trol; stabilirea profilului personalităţii eficiente din perspectiva interconexiunii stil 
apreciativ-control psihologic; stabilirea relaţionării profilului personalităţii eficiente 
cu domeniul de specializare a tinerilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea intercone-
xiunii stil apreciativ-control psihologic şi stabilirea profilului eficient al tânărului, 
care a contribuit la elaborarea programului de dezvoltare personală în vederea 
aplicării în sistemele de învăţământ, de asistenţă şi de consiliere psihologică. 

Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele studiului completează psihologia 
generală cu date experimentale noi referitoare la stilul apreciativ şi locul de control 
la tineri, generalizează cunoaşterea ştiinţifică privind interconexiunea stil apreciativ-
control psihologic şi rolul pe care îl exercită în acest proces stima de sine, orientarea 
optimistă/pesimistă şi domeniul de specializare al tinerilor. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea de a utiliza rezultatele stu-
diului în: valorificarea programului de dezvoltare personală în activitatea de consi-
liere psihologică şi educaţională; elaborarea programelor individuale de dezvoltare 
personală, de relaţionare interpersonală, de motivare pentru succes a tinerilor; utili-
zarea rezultatelor studiului în predarea cursurilor de Psihologie generală, Psihologia 
vârstelor, Psihologia personalităţii, Consiliere psihologică şi educaţională. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
Interconexiunea dintre stilul apreciativ, controlul psihologic şi entităţile co-•	
nexe acestora conduce la stabilirea unor profiluri specifice ale personalităţii 
tinerilor.
Specificitatea profilurilor este asigurată de influenţa unui şir de variabile pre-•	
cum: tipul stilului apreciativ (detaşat, reflexiv, analogic, empatic), tipul lo-
cului de control (intern/extern), entităţile conexe (stima de sine, optimism/
pesimism).
Profilul personalităţii variază în funcţie de domeniul de specializare a tinerilor •	
(socioumanist/exact).
Eficientizarea profilurilor personalităţii poate fi realizată prin aplicarea progra-•	
mului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ 
şi a locului de control.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost implementa-
te în cadrul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice de la USM şi din repu-
blică; în cadrul comunicărilor la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale; 
în cadrul realizării programului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a 
stilului apreciativ şi a locului de control (Universitatea de Stat din Moldova); în ca-
drul cursurilor universitare ,,Psihologia generală”, ,,Psihologia vârstelor”, ,,Psiholo-
gia personalităţii”, ,,Psihologia socială”, „Consilierea psihologică şi educaţională”.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost discutate şi apro-
bate în cadrul şedinţelor Catedrei de Psihologie Aplicată a Facultăţii de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Moldova. Valoarea ştiinţifică a cer-
cetării a fost confirmată prin comunicări la un şir de foruri naţionale şi internaţiona-
le: Conferinţa ştiinţifică internațională „Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica 
Educaţională”, USM, Chișinău, 2008; Conferinţa ştiinţifică internațională „Creşterea 
impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, dedicată aniversării a 65-a 
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de la fondarea USM, Chişinău, 2011; Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţio-
nală, ,,Interferenţe universitare-integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, 2012; 
Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională ,,Teoria şi practica admi-
nistrării publice” ediţia TPAP-2013, Chişinău, 2013; Conferinţa ştiinţifică internaţio-
nală ,,Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate”, USM, Chişinău, 2013; 
Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, Chişinău, 2013; 
Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, Chişinău, 2015.

Publicaţii la tema tezei. Conţinutul de bază al tezei a fost reflectat în 16 lucrări 
ştiinţifice, dintre care 9 lucrări - în materialele diverselor conferinţe, 7 lucrări - în 
reviste ştiinţifice naţionale.

Volumul şi structura tezei. Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii 
generale şi recomandări, bibliografie (184 de titluri). Lucrarea conţine 11 anexe, 19 
figuri şi 29 de tabele. Volumul tezei cuprinde 115 pagini de text de bază. 

Cuvintele-cheie: apreciere, stil apreciativ, autocontrol, loc de control intern, loc 
de control extern, stimă de sine, optimism, pesimism, personalizare, empatie, efici-
enţă, profil. 
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CONŢINUTUL TEZEI
În Introducere se descrie actualitatea şi importanţa problemei abordate, se contu-

rează problema cercetării, se formulează scopul şi obiectivele, se argumentează noutatea 
ştiinţifică, contribuţiile lucrării în plan teoretic şi aplicativ, modalităţile de diseminare a 
rezultatelor, precum şi un sumar al organizării şi conţinutului tezei.

În Capitolul 1, Analiza situaţiei în domeniul interconexiunii stil apreciativ-con-
trol psihologic la tineri, sunt abordate conceptele de apreciere, stil al personalităţii, 
în general, şi cel apreciativ, în special, în raport cu variabilele şi tipologiile personale, 
cu aspectele integrative între persoană şi mediul social, cu domeniile de profesiona-
lizare [2, 5, 10, 22, 24, 26]. Au fost examinate caracteristicile stilului apreciativ care 
constau în: stabilitate în timp, dinamism în manifestare, universalitate, individualitate 
(preferinţele apreciative) [6, 8, 24]. La fel, au fost analizate particularităţile stilului 
apreciativ şi descrise entităţile lui structurale: valenţa, polarizarea, detalizarea, di-
ferenţierea, instabilitatea. Este descrisă tipologia stilului din perspectiva implicării 
afective şi identificării cu obiectul care conduce la patru stiluri apreciative de impor-
tanţă majoră pentru prezenta cercetare, şi anume: stilurile empatic, reflexiv, analogic 
şi detaşat [6, 7, 8]. Tangenţele pe care le observăm din legătura stilului apreciativ 
cu stilul cognitiv, cu unele variabile de personalitate, cu anumite trăsături şi tipuri, 
precum şi cu anumite aspecte interconexioniste, ne ajută să înţelegem complexitatea 
acestui pilon important pentru personalitate, oferindu-ne o viziune de ansamblu re-
flectată în Figura 1.
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pe baza unei asemănări de principii între ei şi un model extern. Tendinţa de identifi-
care cu alţii a analogicului permite o oarecare flexibilitate a structurii cognitive cât 
şi posibilitatea folosirii diferitelor strategii cognitive. Judecăţile despre alţii sunt mai 
obiective (neinfluenţate prea exagerat afectiv) dar mai puţin acurate, deoarece raţio-
namentul analogic nu este întotdeauna exact. 

4. Stilul apreciativ empatic este un stil apreciativ proiectiv şi afectiv care se ca-
racterizează printr-o capacitate de transpunere în cadrul intern de referinţă al altora, 
folosind ca mijloc de înţelegere trăirile şi înţelegerea celuilalt, simultan cu propria ex-
perienţă afectivă. Obiectivitatea în cunoaşterea celorlalţi se datorează îmbinării dintre 
utilizarea propriei experienţe afective şi transpunerea în psihologia modelului extern, 
numită de mulţi autori ca proiecţie atitudinal-afectivă. Empaticul percepe lumea ,,ca 
şi cum” ar fi modelul extern [2, 5, 10, 11, 20]. 

În acest capitol, sunt prezentate şi conceptele de control psihologic, autocontrol, 
loc de control. Se subliniază că controlul este o formaţiune complexă care se referă 
atât la sine, cât şi la ceilalţi. După cum reiese din analiza teoretică a conceptului de 
control, acesta este apropiat de ,,perceperea subiectivă”, de responsabilitatea pentru 
succese sau eşecuri, de implicarea susţinută, de motivaţia internă, de locul intern/ex-
tern de control [19, 27, 28]. Există o legătură a controlului şi cu noţiunea de autoefici-
enţă care stimulează gradul de încredere a persoanei, orientând pozitiv persoana spre 
acţiune şi spre atingerea scopurilor [13, 14]. Figura 2 reprezintă structura conceptului 
de control şi conţinutul acestuia.
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Tematica privind controlul psihologic este extrem de populară în psihologia con-
temporană. Printre teoriile care intră în dreptul de a ne oferi explicaţii ale constructului 
de control sunt: teoria locului de control (J. Rotter) [27] şi teoria optimismului învăţat 
(M. Seligman) [26]. Se menţionează că locul de control este un concept care reflec-
tă tendinţa comportamentală a persoanei spre sine ori spre alţii şi spre mediu. Într-o 
primă variantă a teoriei lui J. Rotter, au fost înaintate doar două aspecte de localizare 
subiectivă a controlului care erau considerate a fi globale şi stabile contextului-loc 
intern şi loc extern. A fost constatată empiric legătura locului intern de control cu 
orientarea optimistă, cea care facilitează adaptarea şi eficienţa persoanei în mediul 
social, individual şi nu în ultimul rând şi profesional. Este menţionat rolul aspectelor 
interconexionale între stilul apreciativ şi controlul psihologic al tinerilor. Printre ele 
sunt menţionate: stima de sine, legătura stimei de sine cu aprecierea, locul de control, 
optimismul [1, 2, 15, 19, 21, 25]. 
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În raport cu locul de control, M. Seligman descrie fenomenul neajutorării do-
bândite ori eşecului dobândit [26]. Autorul menţionează influenţa negativă pe care 
o are eşecul asupra personalităţii, asupra sănătăţii fizice şi psihice, asupra compor-
tamentului şi situaţiilor în care persoana nu poate să-şi stabilească echilibrul dintre 
sine şi mediul extern, astfel trăind o stare de derutare foarte asemănătoare cu depre-
sia. Eşecul dobândit apare în urma pierderii controlului şi speranţei. 

Conceptul dual optimism-pesimism reiese din reformularea modelului de nea-
jutorare învăţată. Acest model explică de ce oamenii acţionează într-un mod pasiv, 
necorespunzător cu posibilităţile sale, într-o situaţie care, în mod normal, ţine de 
competenţa lor. Potrivit lui M. Seligman, oamenii pot acţiona neajutorat, deoarece au 
învăţat greşit să se manifeste în acest mod. Elementul critic al neajutorării învăţate 
este un sentiment diminuat al controlului personal. Autorul consideră că comporta-
mentul eficient poate fi dezvoltat prin diverse modalităţi: prin încurajare nonverbală 
şi verbală, prin creşterea stimei de sine care adesea este cauza relaţiilor disfuncţiona-
le, prin creşterea încrederii în sine şi prin catalizarea unei gândiri pozitive [25, 26].

Într-un cadru analitic distinct, sunt prezentate conceptele de stima de sine şi 
optimism-pesimism – concepte conexe celor de bază ale cercetării: stil apreciativ 
şi control psihologic. În procesul de formare a imaginii de sine, persoana implicit 
conferă calităţilor personale o apreciere, fie ea pozitivă sau negativă. 

Criteriile de apreciere, de obicei, sunt reprezentările de cultură generală, soci-
ală, individual-valorice, contemporane individului, standarde, stereotipuri de per-
cepţie, principii morale, norme de conduită însuşite de el pe parcursul vieţii [17]. 
Sensul apreciativ reflectă reacţia subiectivă, presupusă, a omului, asupra celor din 
jur referitor la el însuşi, ceea ce determină, în mare măsură, atât socializarea şi ra-
portarea lui la cei din jur, cât şi succesul propriu. Unele persoane pot fi influenţate 
să-şi dezvolte nişte competenţe de autocunoaştere, care pun accent pe reuşitele din 
diverse domenii, pe eficienţa îndeplinirii unor sarcini, funcţii şi roluri sociale. Con-
ştientizarea propriilor valori ale sinelui, fixarea asupra scopului şi încrederea în re-
uşită pot mobiliza persoana în structurarea paşilor concreţi în atingerea succesului 
fie personal, fie interpersonal. Din cele menţionate, legătura cu aspectul apreciativ 
al persoanei este evidentă [6, 14]. 

Se menţionează că studiile axate pe stilul apreciativ şi controlul psihologic de-
monstrează legătura cu diferite variabile componenţiale comune, cum ar fi: stima 
de sine, optimism/ pesimism, succes/eşec [1, 10, 13, 16]. 

O atenţie deosebită în studiul problemelor legate de stilul apreciativ şi locul de 
control este acordată domeniului de profesionalizare. Tinerii care au ales domeniul 
în care relaţiile interpersonale sunt mai des solicitate obţin nivel mai înalt de auto-
apreciere şi stil apreciativ pozitiv, eficient [4]. Totodată, mediul profesional în care 
relaţiile interpersonale nu reprezintă valoare atât de mare formează stiluri persona-
lizate neutre sau negative. Stabilirea relaţiei dintre stilul apreciativ şi profesie este 
foarte explorată în cercetări, începând cu identificarea unor calităţi ori trăsături con-
crete, până la stilul profesional însuşi. Pentru exemplificare putem menţiona stilu-
rile apreciative didactice: reflexiv, empatic, detaşat, analogic (S. Marcus, D. David, 
I. Predescu), stilurile apreciative educaţionale: adecvat, neadecvat (Л. Габдулина), 
stilul apreciativ terapeutic (A. Bolohan), stilul apreciativ scenic: empatic, neempa-
tic (Gh. Neacşu). 
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Pornind de la analiza teoretică, am formulat scopul, obiectivele şi ipotezele cer-
cetării, pe care le-am realizat în partea experimentală a lucrării.

În Capitolul 2, Psihodiagnoza interconexiunii stil apreciativ-control psiho-
logic la tineri, este prezentat cadrul metodologic general (scop, ipoteze, subiecţi 
experimentali, sarcini, metode de cercetare) care a orientat realizarea demersului 
psihodiagnostic şi rezultatele obţinute referitoare la: tipul stilului apreciativ (em-
patic, reflexiv, detaşat, analogic); tipul locului de control (intern, extern); nivelul 
stimei de sine raportat la stilul apreciativ, locul de control şi orientarea optimistă/
pesimistă a tinerilor. 

În contextul celor relatate, demersul psihodiagnostic a avut drept scop determi-
narea interconexiunii dintre stilul apreciativ şi tipul locului de control la tineri. În 
conformitate cu scopul urmărit, au fost înaintate următoarele ipoteze:

există interconexiuni între stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri;•	  
stilul apreciativ şi locul de control la tineri relaţionează cu eficienţa şi orien-•	
tarea optimistă spre viitor. 

Lotul subiecţilor experimentali a fost format din 360 de studenţi ai Universi-
tăţii de Stat din Moldova cu media de vârstă de 21,2 ani. Criteriul general după 
care au fost selectaţi subiecţii a fost domeniul de specializare. Astfel, am inclus în 
cercetare 180 de studenţi specializaţi în ştiinţe socioumaniste (psihologi şi psiho-
pedagogi) care au format grupa experimentală A şi 180 de studenţi specializaţi în 
ştiinţe exacte (chimie, fizică, biologie şi tehnologii informaţionale) care au format 
grupa experimentală B. 

În cadrul demersului diagnostic, ne-am propus să realizăm următoarele sar-
cini: 

Determinarea stilului apreciativ al tinerilor. 1. 
Identificarea locului de control intern/extern.2. 
Stabilirea nivelului stimei de sine. 3. 
Identificarea orientării optimiste/pesimiste.4. 
Determinarea corelaţiei dintre stilul apreciativ, tipul locului de control, stimă 5. 
de sine şi optimism/pesimism.
Compararea rezultatelor obţinute în grupele A şi B. 6. 

În cadrul demersului diagnostic, au fost utilizate următoarele tehnici:
1. Chestionarul SARC care determină tipurile stilurilor apreciative: empatic, 

analogic, detaşat şi reflexiv (M. Caluschi, C. Fetcu). 
2. Chestionarul Locul de control care identifică tipul locului de control intern/

extern (Rotter). 
3. Scala Stima de sine care stabileşte nivelul stimei de sine înaltă, medie, scă-

zută (Rosenberg). 
4. Chestionarul LOT-R (Revised Life Orientation) care determină orientarea 

spre optimism/pesimism (Burke, Joyner, Wilson).
Analiza şi interpretarea rezultatelor s-a grupat în jurul dimensiunilor care cir-

cumscriu conceptele examinate, în conformitate cu scopul şi sarcinile stabilite. 

1. Grupa A - tinerii specializaţi în ştiinţe socioumaniste 
Determinarea stilului apreciativ (Figura 3)
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Figura 3 reprezintă ilustrarea gtafică a datelor referitoare la tipurile stilului apreciativ. 
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- 18,33% dintre tineri se caracterizeză prin stil reflexiv, care explică că ei au posibilitatea 
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activă în situaţiile în care este necesară implicarea.   

Identificarea locului de control intern/extern (Figura 4) 
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similare propriei persoane, iar în situaţii de neînţelegeri interpersonale manifestă in-
teres pentru celălalt în dependenţă de faptul dacă alţii se încadrează în ,,schemele” lor 
comprehensibile prestabilite anterior;

- 18,33% dintre tineri se caracterizeză prin stil reflexiv, care explică că ei au posi-
bilitatea să-şi dezvolte anumite competenţe pentru a putea menţine relaţii interperso-
nale favorabile, însă nu acceptă pe deplin schimbarea stilului cu care s-au ,,obişnuit” 
şi îl consideră a fi intangibil şi cu nivel înalt de adecvare; 

- 16,67% dintre tineri manifestă un stil detaşat care exprimă lipsa dorinţei de im-
plicare activă în situaţiile în care este necesară implicarea. 

Identificarea locului de control intern/extern (Figura 4)
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Fig. 3. Stilul apreciativ: rezultatele pe tipuri 

 
Figura 3 reprezintă ilustrarea gtafică a datelor referitoare la tipurile stilului apreciativ. 

Analiza rezultatelor ne permite să conchidem următoarele: 
- 36,11% dintre tineri se caracterizeză prin stil empatic care denotă că ei sunt mai 

sensibili privind debutul şi menţinerea relaţiilor interpersonale constructive;  
- 28,89% dintre tineri manifestă un stil analogic care semnifică că ei manifestă un nivel 

de identificare afectivă înaltă, dar îi categorizează pe ceilalţi după criterii similare propriei 
persoane, iar în situaţii de neînţelegeri interpersonale manifestă interes pentru celălalt în 
dependenţă de faptul dacă alţii se încadrează în ,,schemele” lor comprehensibile prestabilite 
anterior; 

- 18,33% dintre tineri se caracterizeză prin stil reflexiv, care explică că ei au posibilitatea 
să-şi dezvolte anumite competenţe pentru a putea menţine relaţii interpersonale favorabile, însă 
nu acceptă pe deplin schimbarea stilului cu care s-au ,,obişnuit” şi îl consideră a fi intangibil şi 
cu nivel înalt de adecvare;  

- 16,67% dintre tineri manifestă un stil detaşat care exprimă lipsa dorinţei de implicare 
activă în situaţiile în care este necesară implicarea.   

Identificarea locului de control intern/extern (Figura 4) 
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Figura 4 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la tipul locului de control. 
Astfel, în grupul tinerilor care sunt specializaţi în domeniul socioumanist predomină 
locul de control intern – 62,78%, fapt care poate fi explicat prin mai multe argumente. 
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În primul rând, ei dobândesc încrederea în propriile puteri de autocontrol dar şi control 
asupra altora care sunt necesare profesiei lor (psiholog, psihopedagog). În al doilea 
rând, seminarele şi trainingurile prevăzute de curricula universitare, în care sunt înca-
draţi studenţii, contribuie la dezvoltarea aspectelor necesare acestui tip de control. 

2. Grupa B - tinerii specializaţi în ştiinţe exacte 
Determinarea stilului apreciativ (Figura 5)
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Fig. 5. Stilul apreciativ: rezultatele pe tipuri (Grupa B) 

Figura 5 reprezintă ilustrarea gtafică a datelor referitoare la tipurile stilului apreciativ. 
Analiza rezultatelor ne permite să conchidem următoarele: 

- 36,67% dintre tineri se caracterizează prin stil apreciativ reflexiv; 
- 22,22% dintre tineri manifestă un stil apreciativ analogic;  
- 21,67%  se caracterizează prin stil apreciativ empatic;  
- 19,44 % dintre tineri manifestă un stil apreciativ detaşat.  
Faptul că cea mai înaltă pondere în acest grup de tineri o deţine stilul apreciativ reflexiv 

(36,67%) poate fi explicat prin dominarea raţionalităţii sferei emoţionale la aceşti tineri. Valori 
aproape similare (22,22% şi 27,67%) înregistrate pentru cei care manifestă stil analogic şi, 
respectiv, empatic ne conduce la ideea că aceşti tineri sunt tentaţi să identifice cât mai multe 
criterii similare între sine şi alţii şi, odată identificându-le, devin mai dispuşi să ,,se apropie” de 
obiect, însă asta are loc numai datorită intereselor raţionale, şi nu empatiei.  
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aceşti tineri. Valori aproape similare (22,22% şi 27,67%) înregistrate pentru cei care 
manifestă stil analogic şi, respectiv, empatic ne conduce la ideea că aceşti tineri sunt 
tentaţi să identifice cât mai multe criterii similare între sine şi alţii şi, odată identifi-
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Fig. 6. Locul de control (Grupa B) 

Figura 6 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la tipurile locului de control. 
Astfel, în grupul tinerilor care sunt specializaţi în domeniul ştiinţelor exacte predomină locul de 
control extern – 68,33%. Or, tinerii care profesează în domeniile exacte sunt mai retraşi, mai 
analitici, mai independenţi. Aceste calităţi sunt într-adevăr specifice lor însă, atunci când ne 
referim la control, după cum reiese şi din rezultatele obţinute, tipul locului de control poate fi 
predominant extern. 

 
3. Relaţia stil apreciativ-locul de control (Grupele A şi B) 
Figura 7 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la relaţia stil apreciativ-locul de 

control în grupa A.  

 
Fig. 7. Relaţia stil apreciativ-locul de control la studenţii grupei A 

 
Analiza rezultatelor ne permite să conchidem că, pentru stilurile detaşat şi reflexiv 

corelarea cu locul de control extern este de 100%, ceea ce ar putea fi explicat prin faptul că 
detaşaţii nu doresc să se implice, iar reflexivii nu văd necesitatea de a se implica pentru a 
interrelaţiona empatic. Ei consideră că cineva ori ceva ,,din afară” se face responsabil pentru 
relaţiile interpersonale ori evenimentele care vor derula în continuare. Şi analogicii (control 
extern - 94,23%) sunt preponderent orientaţi spre meditare şi evitare a responsabilităţilor de 
implicare în rezolvarea situaţiilor incerte în loc de acţionare. Totodată, conform datelor obţinute 
98,46% dintre tinerii empatici se caracterizează printr-un tip de control intern, fapt ce ne face să 

Fig. 6. Locul de control (Grupa B)
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Figura 6 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la tipurile locului de 
control. Astfel, în grupul tinerilor care sunt specializaţi în domeniul ştiinţelor exacte 
predomină locul de control extern – 68,33%. Or, tinerii care profesează în domeniile 
exacte sunt mai retraşi, mai analitici, mai independenţi. Aceste calităţi sunt într-adevăr 
specifice lor însă, atunci când ne referim la control, după cum reiese şi din rezultatele 
obţinute, tipul locului de control poate fi predominant extern.

3. Relaţia stil apreciativ-locul de control (Grupele A şi B)
Figura 7 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la relaţia stil apreciativ-

locul de control în grupa A. 
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Analiza rezultatelor ne permite să conchidem că, pentru stilurile detaşat şi reflexiv 

corelarea cu locul de control extern este de 100%, ceea ce ar putea fi explicat prin 
faptul că detaşaţii nu doresc să se implice, iar reflexivii nu văd necesitatea de a se 
implica pentru a interrelaţiona empatic. Ei consideră că cineva ori ceva ,,din afară” 
se face responsabil pentru relaţiile interpersonale ori evenimentele care vor derula în 
continuare. Şi analogicii (control extern - 94,23%) sunt preponderent orientaţi spre 
meditare şi evitare a responsabilităţilor de implicare în rezolvarea situaţiilor incerte în 
loc de acţionare. Totodată, conform datelor obţinute 98,46% dintre tinerii empatici se 
caracterizează printr-un tip de control intern, fapt ce ne face să conchidem că tinerii 
posedă un înalt nivel de autocontrol, sunt cumpătaţi, sunt responsabili faţă de sarcini-
le care le sunt înaintate şi, totodată, sunt capabili să se identifice printr-o similaritate 
afectivă cu ceilalţi. 

Figura 8 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la relaţia stil apreciativ-
locul de control în grupa B. 
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conchidem că tinerii posedă un înalt nivel de autocontrol, sunt cumpătaţi, sunt responsabili faţă 
de sarcinile care le sunt înaintate şi, totodată, sunt capabili să se identifice printr-o similaritate 
afectivă cu ceilalţi.  

Figura 8 reprezintă ilustrarea grafică a datelor referitoare la relaţia stil apreciativ-locul de 
control în grupa B.  

 
Fig. 8. Relaţia stil apreciativ-locul de control la studenţii grupei B 

Analiza rezultatelor ne permite să constatăm că studenţii cu stil apreciativ detaşat 
(85,71%), reflexiv (90,91%) şi analogic (82,50%) se caracterizează prin loc de control extern şi 
doar empaticii denotă un loc de control intern (100%), fiecare stil dând dovadă de toate 
caracteristicile specifice tipului de control respectiv, menţionate mai sus.  

 
4. Analiza comparativă stil apreciativ-locul de control în grupele A şi B 
La următoarea etapă, am efectuat compararea dintre rezultatele obţinute de subiecţii 

grupelor A şi B în vederea verificării unor diferenţe semnificative/nonsemnificative între stilul 
apreciativ şi locul de control în aceste două grupe. Figurile 9 şi 10 reprezintă ilustrarea grafică a 
rezultatelor obţinute.  

Rezultatele comparative ale stilului apreciativ în grupele A şi B 

 
Fig. 9. Rezultatele comparative ale datelor la stil apreciativ în grupa A şi grupa B 

Fig. 8. Relaţia stil apreciativ-locul de control la studenţii grupei B
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Analiza rezultatelor ne permite să constatăm că studenţii cu stil apreciativ detaşat 
(85,71%), reflexiv (90,91%) şi analogic (82,50%) se caracterizează prin loc de control 
extern şi doar empaticii denotă un loc de control intern (100%), fiecare stil dând dova-
dă de toate caracteristicile specifice tipului de control respectiv, menţionate mai sus. 

4. Analiza comparativă stil apreciativ-locul de control în grupele A şi B
La următoarea etapă, am efectuat compararea dintre rezultatele obţinute de su-

biecţii grupelor A şi B în vederea verificării unor diferenţe semnificative/nonsemni-
ficative între stilul apreciativ şi locul de control în aceste două grupe. Figurile 9 şi 10 
reprezintă ilustrarea grafică a rezultatelor obţinute. 

Rezultatele comparative ale stilului apreciativ în grupele A şi B
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Rezultatele obţinute indică diferenţe semnificative privind predominarea stilului 
empatic în grupa A, în raport cu grupa B (t= 2,773, p≤0,01) şi, respectiv, privind pre-
dominarea stilului reflexiv în grupa B, în raport cu grupa A (t= 4,001, p=0,00).

Rezultatele comparative ale locului de control în grupele A şi B
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Fig. 10. Rezultatele comparative ale locului de control în grupele A şi B 
 
Datele obţinute indică diferenţe semnificative privind predominarea locului de control 

intern în grupa A, în raport cu grupa B (p≤0,01) şi, respectiv, privind predominarea locului de 
control extern în grupa B, în comparaţie cu grupa A (p≤0,01).  

În grupa tinerilor care sunt specializaţi în domeniul socioumanist predomină locul intern 
de control, fapt care poate fi explicat prin mai multe argumente. În primul rând, ei dobândesc 
încrederea în propriile puteri de autocontrol dar şi control asupra altora. În al doilea rând, datorită 
faptului că sunt încadraţi în seminare şi traininguri prevăzute de curricula universitare, ei îşi pot 
dezvolta acele aspecte care sunt necesare profesiei de psiholog. 

În grupa studenţilor de la ştiinţe exacte este mai mare procentajul pentru locul extern de 
control (t = 3,578, p≤0,01). Suntem obişnuiţi să credem că tinerii care profesează în domeniile 
exacte sunt mai retraşi, mai analitici şi mai independenţi. Aceste calităţi sunt într-adevăr 
specifice lor însă, atunci când ne referim la control, după cum reiese din rezultatele obţinute, 
tipul locului de control poate fi predominant extern. 

 
5. Determinarea interconexiunilor dintre: stilul apreciativ, locul de control, stima de 

sine şi optimism/pesimism 
Pentru a stabili existenţa interconexiunilor între stilul apreciativ, locul de control, stima 

de sine, optimism/pesimism şi, respectiv, identificarea diferenţelor semnificative/ 
nonsemnificative, am utilizat metoda de prelucrare statistică a datelor prin intermediul 
coeficientului de corelaţie liniară Bravais-Pearson.  

Rezultatele obţinute sunt prezentate în Tabelul 1.  
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rând, ei dobândesc încrederea în propriile puteri de autocontrol dar şi control asupra 
altora. În al doilea rând, datorită faptului că sunt încadraţi în seminare şi traininguri 
prevăzute de curricula universitare, ei îşi pot dezvolta acele aspecte care sunt necesa-
re profesiei de psiholog.

În grupa studenţilor de la ştiinţe exacte este mai mare procentajul pentru locul 
extern de control (t = 3,578, p≤0,01). Suntem obişnuiţi să credem că tinerii care pro-
fesează în domeniile exacte sunt mai retraşi, mai analitici şi mai independenţi. Aceste 
calităţi sunt într-adevăr specifice lor însă, atunci când ne referim la control, după cum 
reiese din rezultatele obţinute, tipul locului de control poate fi predominant extern.

5. Determinarea interconexiunilor dintre: stilul apreciativ, locul de control, 
stima de sine şi optimism/pesimism

Pentru a stabili existenţa interconexiunilor între stilul apreciativ, locul de control, 
stima de sine, optimism/pesimism şi, respectiv, identificarea diferenţelor semnificati-
ve/ nonsemnificative, am utilizat metoda de prelucrare statistică a datelor prin inter-
mediul coeficientului de corelaţie liniară Bravais-Pearson. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în Tabelul 1. 
Tabelul 1. Interconexiunile dintre stilul apreciativ şi locul de control

Stilul detaşat LOC-E LOC-I Stima de 
sine Optimism Pesimism

r 0,337 -0,296 -0,225 -0,176 0,176
p 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05
 Stilul reflexiv
r 0,304 -0,301 -0,316 -0,340 0,340
p 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Stilul analogic
r 0,424 -0,397 -0,354 -0,313 0,313
p 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Stilul empatic
r -0,836 0,878 0,779 0,742 -0,742
p 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Din rezultatele obţinute, putem reliefa câteva momente importante.
1. Stilul detaşat corelează pozitiv cu LOC-E (r= 0,337, p=0,01) şi, respectiv, core-

lează negativ cu LOC-I (r= -0,296, p=0,01), cu stima de sine (r= -0,225, p=0,01) şi cu 
optimismul (r= -0,176, p=0,05), adică cu cât este mai pronunţat stilul detaşat, cu atât 
mai mare este interconexiunea cu LOC-E şi, respectiv, cu atât mai mică este interac-
ţiunea LOC-I, cu atât mai scăzut este nivelul stimei de sine şi nivelul optimismului. 
Astfel, neimplicarea, evitarea care sunt componente specifice stilului apreciativ vor 
fi cu atât mai pronunţate, cu cât mai diminuată va fi stima de sine şi cu cât mai mult 
persoana evită să se implice activ fie în relaţii interpersonale, fie în soluţionarea unor 
conflicte iscate, cu atât ea este mai orientată spre pesimism. Deoarece există o legă-
tură invers proporţională între aceste variabile, reiese că cu cât stima de sine este mai 
scăzută, cu atât persoana va tinde să manfeste conduite detaşate. 
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2. În aceeaşi ordine de idei, stilul reflexiv corelează pozitiv doar cu LOC-E (r= 
0,304 p=0,01) şi, respectiv, corelează negativ cu LOC-I (r= -0,301, p=0,01), stima de 
sine (r= -0,316, p=0,01) şi optimismul (r= -0,340, p=0,01).

3. Referindu-ne la stilul analogic, menţionăm că şi acesta corelează pozitiv doar cu 
LOC-E (r= 0,424 p=0,01) şi, respectiv, corelează negativ cu LOC-I (r= -0,397, p=0,01), 
stima de sine (r= -0,354, p=0,01) şi optimismul (r= -0,313, p=0,01). Adică cu cât stilul 
analogic este mai pronunţat (se manifestă mai des), cu atât stima de sine este mai scă-
zută. De aici rezultă, că tinerii cu stil analogic care încearcă să găsească criterii similare 
între sine şi alţii, au nivel al stimei de sine scăzut, datorită faptului că se implică în relaţii 
interpersonale numai dacă au interese comune. 

4. Spre deosebire de stilurile menţionate mai sus, stilul empatic coreleză pozitiv 
atât cu LOC-I (r= 0,878, p=0,01), cât şi cu stima de sine (r= 0,779, p=0,01), optimis-
mul (r= 0,742, p=0,01) şi, respectiv, corelează negativ cu LOC-E (r= -0,836, p=0,01): 
cu cât persoana are un stil mai puţin pronunţat din punct de vedere empatic, cu atât le-
gătura semnificativă între aceste variabile scade. Acest fapt este explicabil prin aceea 
că empaticul este responsabil, se implică, conştientizează seriozitatea deciziilor sale, 
se autocontrolează pe sine şi monitorizează situaţia în direcţia constructivă. Tinerii 
care deţin stil apreciativ empatic sunt flexibili în gândire şi pot găsi soluţii la cele mai 
complicate probleme ori situaţii, sunt originale şi au emoţii pozitive care prevalează 
asupra celor negative. 

6. Analiza comparativă dintre: stilul apreciativ, locul de control, stima de 
sine şi optimism/pesimism (Grupele A şi B)

La această etapă a cercetării, am urmărit scopul de a stabili existenţa intercone-
xiunilor între stilul apreciativ, locul de control, stima de sine şi optimism/pesimism în 
interiorul fiecărei grupe: A (reprezentanţii domeniului socioumanist) şi B (reprezen-
tanţii domeniului exact). 

Există diferenţe semnificative în funcţie de domeniul de specializare pentru LOC-
I, t= 9,74, p=0,001, adică locul intern la respondenţii din domeniul socioumanist 
este semnificativ mai mic decât la cei din domeniul exact, adică la ei este sunt mai 
pronunţate criteriile care ţin de responsabilitate, autonomie în decizii, activism, efort, 
şi sunt mai dinamici, mai implicaţi în diferite situaţii dificile. Deoarece posedă aceste 
caracteristici în raport cu stilul apreciativ reflexiv, respondenţii umanişti au obţinut 
pentru internalizare diferenţe semnificative. 

Există diferenţe semnificative în funcţie de domeniul de specializare pentru op-
timism t=2,18, p=0,097, adică tendinţa la respondenţii din domeniul socioumanist 
este semnificativ mai diminuată (scăzută) decât la cei din domeniul exact, adică res-
pondenţii percep evenimentele pozitive ca având un caracter universal, sunt deschişi 
în comunicare, sunt flexibili în gândire şi sunt bine dispuşi, deoarece optimismul 
diminuează din trăirile negative ale persoanei. 

Există diferenţe semnificative în funcţie de domeniul de specializare pentru pe-
simism t=2,18, p=0,037, adică tendinţa spre pesimism la respondenţii din domeniul 
socioumanist este semnificativ mai scăzută decât la cei din domeniul exact, precum 
pozitivismul în aprecierea situaţiilor este mai pronunţat decât negativismul, de aceea 
respondenţii acestui grup sunt mai puţin pesimişti.

Pentru următoarea etapă au fost aleşi respondenţii din ambele grupe cu acelaşi tip 
de stil apreciativ şi am comparat rezultatele metodelor aplicate pe care le-am inclus 
în Tabelele 2, 3, 4, 5.
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Tabelul 2. Diferenţele dintre stilul detaşat şi variabilele: loc de control, stimă de 
sine, optimism/pesimism

Stilul detaşat LOC-E LOC-I Stima de 
sine Optimism Pesimism

Grupa A profil 
socioumanist

16, 00 0,00 16,1 7,53 7,47

Grupa B 
profil exact

10,83 2,6 14,47 8,3 6,7

t 3,77 3,19
p 0,001 0,003

Tabelul 3. Diferenţele dintre stilul reflexiv şi variabilele: loc de control, stimă de 
sine, optimism/pesimism

Stilul reflexiv LOC-E LOC-I Stima de 
sine Optimism Pesimism

Grupa A 
profil 
socioumanist

15, 57 0,00 15,27 6,82 8,18

Grupa B 
profil exact

12,12 12,12 14,73 7,88 7,12

t 2,83 9,74 2,18 2,18
p 0,008 0,001 0,097 0,037

Tabelul 4. Diferenţele dintre stilul analogic şi variabilele: loc de control, stimă de 
sine, optimism/pesimism

Stilul analogic LOC-E LOC-I Stima de 
sine Optimism Pesimism

Grupa A 
profil 
socioumanist

15, 02 0,25 16,21 7,48 7,52

Grupa B 
profil exact

11,13 2,15 14,6 8,61 6,38

t 3,37 3,94 2,27 3,35 3,35
p 0,001 0,001 0,02 0,001 0,001

Pentru stilul apreciativ analogic în grupa A, rezultatul este de 28,89%, pe când 
pentru acest stil analogic, în grupa B au optat doar 22,22%. Explicaţia constă în 
faptul că tinerii socioumanişti caută asemănări ,,dezimplicări afective” şi în as-
pectele mai puţin pronunţate din punct de vedere comportamental, cum ar fi me-
saje implicite ale corpului, limbajul gesturilor, privirea interlocutorului, timbrul 
vocii, intonaţia, pe când tinerii de la specialităţile exacte caută numai asemănari 
după interese, opinii ori scopuri.



19

Tabelul 5. Diferenţele dintre stilul empatic şi variabilele: loc de control, stimă de 
sine, optimism/pesimism

Stilul empatic LOC-E LOC-I Stima de 
sine Optimism Pesimism

Grupa A 
profil socioumanist

0,26 6,94 23,18 10,75 4,25

Grupa B 
profil exact

11,32 2,12 14,34 8,38 6,61

t 10,92 10,09 12,97 6,98 6,98
p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

În finalizare putem conchide că:
1. Există deosebiri între stilurile apreciative obţinute de tinerii din diferite dome-

nii de specializare. 
Astfel, în grupa A formată din 180 de tineri specializaţi în ştiinţe socioumaniste, 

s-au obţinut următoarele rezultate relevante: stil empatic au obţinut 36,11% din tineri, 
comparativ cu cei din grupa B, care au obţinut un rezultat de 21,67% pentru acest 
tip; stil apreciativ reflexiv în grupa A îl posedă 18,33% de respondenţi, iar în grupa 
B - 36,67%, ceea ce poate fi explicat prin faptul că tinerii specializaţi în ştiinţe exacte 
sunt mai puţin empatici (afectivi) dar mai mult raţionali.

2. Există corelaţii între stilul apreciativ şi locul de control din perspectiva dome-
niilor de specializare. 

În grupa A (tinerii umanişti) a fost obţinut pentru stilul apreciativ empatic indicele 
de 98% pentru locul intern de control; iar pentru locul extern de 1,54%. Pentru stilul 
analogic s-a obţinut indicele de 94,23% pentru locul extern şi 5,77% pentru locul 
intern. Totodată, în 

această grupă, locul extern a fost identificat în proporţie de 99,2% în raport cu sti-
lul apreciativ reflexiv, şi 98,9% pentru stilul detaşat. Pentru grupa A, interconexiunea 
dintre stil şi locul de control este parţial confirmată. 

În grupa B (tinerii din domenii exacte) a fost obţinut pentru stilul apreciativ em-
patic indicile de 100% pentru locul intern de control; respectiv 0% pentru locul ex-
tern. În schimb, pentru stilul detaşat şi locul de control extern au optat 85,71% din 
respondenţi, şi 14,29% pentru locul intern. Pentru stilul analogic s-a obţinut indicele 
de 82,5% pentru locul extern şi 17,50% pentru locul intern. Pentru stilul apreciatiiv 
reflexiv şi locul de control extern au obţinut 90,91% şi 9,09% în raport cu locul in-
tern. Pentru generalizarea informaţiei cu referire la locul de control, conchidem că în 
grupa A a obţinut LOC-I 62,78% şi LOC-E 37,22% din tineri. Respectiv, în grupa B, 
LOC-I au obţinut 31,67%, şi LOC-E 68,33% din respondenţi. 

3. Există diferenţe între stilul apreciativ şi locul de control cu alte variabile care 
reprezintă chintesenţa personalităţii, şi anume: cu stima de sine şi orientarea optimis-
tă versus pesimistă spre viitor. Pentru profilul detaşat există diferenţe semnificative în 
raport cu profilul de specializare socioumanist şi exact, la variabilele LOC-E; t= 3,77, 
p=0,001, adică nivelul LOC-E la respondenţii umanişti din grupa A este semnificativ 
mai mare decât la cei specializaţi în ştiinţe exacte, care fac parte din grupa B. 

Există diferenţe semnificative în funcţie de profil pentru LOC-I; t=3,19, p=0,003, 
adică nivelul LOC-I la respondenţii cu profil socioumanist este semnificativ mai mare 
decât la cei cu profil exact. Se observă diferenţe semnificative în funcţie de profil pen-
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tru optimism t= 2,18, p=0,097, adică tendinţa la respondenţii cu profil socioumanist 
este semnificativ mai diminuată (scăzută) decât la cei cu profil exact, adică respon-
denţii percep evenimentele pozitive ca având un caracter universal, sunt deschişi în 
comunicare, sunt flexibili în gândire şi sunt binedispuşi, deoarece optimismul dimi-
nuează din trăirile negative ale tânărului.

Există diferenţe semnificative în funcţie de profil pentru pesimism t=2,18, 
p=0,037, adică tendinţa spre pesimism la respondenţii cu profil socioumanist este 
semnificativ mai scăzută decât la cei cu profil exact, adică pozitivismul în aprecierea 
situaţiilor este mai pronunţat decât negativismul de aceea respondenţii acestei grupe 
sunt mai puţin pesimişti. 

Pentru profilul analogic, există diferenţe semnificative în funcţie de profilul socio-
umanist şi exact pentru: LOC-E - t=3,37, p=0,001, nivelul la respondenţii din grupa 
A (socioumanişti) este semnificativ mai înalt decât la respondenţii cu profil exact, 
adică tinerii de la profil real depind de contextul concret în care încearcă să găsească 
similitudini între sine şi alţii, au orientare mai degrabă spre cauzele exterioare decât 
spre cele interioare. 

Există diferenţe semnificative pentru LOC-I - t=3,39, p=0,001, ce poate fi explicat 
prin nivelul mai scăzut la respondenţii cu profil socioumanist decât la respondenţii cu 
profil exact, adică acele caracteristici ale locului intern de control sunt mai pronunţate 
la socioumanişti. Deoarece umaniştii sunt mai tentaţi să găsească resursele proprii în 
depăşirea obstacolelor, ei au nivel mai avansat al autocontrolului şi sunt mai respon-
sabili în luarea unor decizii şi acţiuni, la ei predomină LOC-I. 

Pentru stima de sine - t=2,27, p=0,02 nivelul la respondenţii cu profil sociouma-
nist este semnificativ mai înalt decât la respondenţii cu profil exact, adică perceperea 
propriei valori, perceperea unei anticipări legate de succes şi reuşită, sunt acele atuuri 
pe care se bazează tinerii din grupa A. 

Există diferenţe semnificative pentru optimism t=0,35, p=0,001, între profilurile 
socioumanist şi exact, nivelul la respondenţii umanişti fiind semnificativ mai înalt. 
Adică tinerii din grupa A sunt orientaţi mai mult decât cei din grupa B spre reuşite, 
depun efort în proiectarea, soluţionarea şi acceptarea rezultatelor. În cazul în care au 
eşec, tinerii umanişti încearcă să identifice situaţiile analogice din experienţa prece-
dentă şi să găsească alternative pentru atingerea succesului. Diferenţe semnificative 
pentru profilul empatic: 

LOC-E – nivelul la respondenţii profilului socioumanist este semnificativ mai 
scăzută t=10,92 p=0,0001 decât la tinerii cu profil exact, adică tinerii din grupa A care 
au preponderent stil apreciativ empatic, mai mult sunt focusaţi pe propriile resurse 
interioare în depăşirea obstacolelor, în luarea iniţiativei asupra controlului. Deoarece 
tinerii empatici se implică activ în debutul, menţinerea şi soluţionarea diferitelor pro-
bleme interpersonale, ei folosesc propriul potenţial şi nu aşteaptă ca soluţia să apară 
de la sine. 

LOC-I - t=10,09, p=0,0001 nivelul la respondenţii care fac parte din grupa A este 
semnificativ mai înalt decât la cei cu profil exact, adică tinerii umanişti sunt implicaţi 
atât cognitiv cât şi afectiv, dar şi comportamental în situaţiile incerte sau de conflicte 
şi îşi asumă responsabilitatea pentru eşecul sau succesul care se poate solda cu con-
secinţe. Există diferenţe între profiluri pentru stima de sine t=12,97, p=0,0001, adică 
nivelul stimei de sine este mai înalt la tinerii cu profil socioumanist comparativ cu 
tinerii de la profilul exact.
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4. Există mai multe profiluri generale care au putut fi deduse după experimentul 
diagnostic, însă nu toate se prezintă în mod eficient şi nu toate au rol adaptativ pentru 
tineri. Astfel, s-a demonstrat că tinerii care au obţinut preponderent un stil apreciativ 
detaşat, indiferent de specializarea în domeniu, nu sunt activi în obţinerea unor per-
formanţe mai mari, unor rezultate mai bune la studii, şi deseori au sentimentul lipsei 
de responsabilităţi pentru situaţiile în care se află. La fel, este constatată valoarea 
stimei de sine medii şi înalte, care conform rezultatelor obţinute stimulează eficient 
tinerii prin încrederea în sine şi în reuşită.

Rezultatele obţinute ne-au condus la stabilirea unor profiluri ale personalităţii în 
conformitate cu indicatorii studiaţi: stil apreciativ, locul de control, stima de sine, 
optimism/pesimism (Tabelul 6).

Tabelul 6. Profilul personalităţii din perspectiva interconexiunii stil 
apreciativ-control psihologic

STILUL APRECIATIV Empatic Reflexiv Analogic Detaşat

Locul de control intern + - - -
Locul de control extern - + + +
Stima de sine + - - -
Optimism + - - -
Pesimism - + + +

Totodată, este important de menţionat că nu toate profilurile deduse sunt eficiente 
şi asigură un rol adaptativ pentru tineri. Anume optimizarea profilurior (în special a 
tinerilor din domeniul ştiinţelor exacte) a constituit sarcina de bază a experimentului 
dezvoltativ.

Capitolul 3, Dezvoltarea personală prin metode de optimizare a stilului apre-
ciativ şi a locului de control, reflectă demersul de intervenţie, realizarea căruia am 
pornit-o de la următoarea ipoteză: implementarea unui program destinat optimizării 
stilului apreciativ, locului de control, stimei de sine şi optimismului ar avea impact 
pozitiv asupra tinerilor specializaţi în domeniul ştiinţelor exacte. Demersul a fost 
efectuat cu participarea a 20 de subiecţi – studenţi din domeniul ştiinţelor exacte 
(Universitatea de Stat din Moldova). 

Scopul general al demersului de intervenţie a constat în elaborarea, implementa-
rea şi evaluarea impactului unui program de dezvoltare prin metode de optimizare şi 
eficientizare a stilului apreciativ şi a locului de control. În cadrul demersului au fost 
realizate următoarele obiective:

stimularea dorinţei de autocunoaştere şi înţelegere a lumii interioare;•	
dezvoltarea capacităţilor de recunoaşte a calităţilor personale şi a celorlalţi;•	
formarea capacităţilor de identificare a resurselor ascunse ale personalităţii şi •	
utilizarea lor pentru schimbarea personalităţii spre bine; 
crearea sentimentului stabilităţii interioare şi a încrederii în sine;•	
dezvoltarea abilităţii de monitorizare responsabilă a propriului Eu şi asumarea •	
responsabilităţii pentru consecinţele alegerilor pe care le fac.

Ţinând cont de specificul tematic legat de interconexiunea variabilelor stabilite în 
structura personalităţii, a fost planificat demersul care integrează un şir de intervenţii. 
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Astfel, programul proiectat şi implementat „Dezvoltarea personală prin metode de 
eficientizare a stilului apreciativ şi optimizare a locului de control” cuprinde mai 
multe blocuri aplicative [15, 17].

Primul bloc are scopul de a identifica şi dezvolta aspectele empatice ca elemente 
corelate cu stilul apreciativ empatic. 

Al doilea bloc urmăreşte scopul de a identifica şi optimiza locul de control, şi 
anume, antrenarea spre internalizarea locului de control care are legătură directă cu 
conceptul de stimă de sine.

Al treilea bloc are scopul de a dezvolta stima de sine care se manifestă pregnant 
prin perceperea încrederii în sine şi prin dominarea afectivă. 

Al patrulea bloc urmăreşte scopul de a stimula emoţiile pozitive şi de a orienta 
tinerii spre sfera optimistă. 

Programul elaborat şi aplicat în vederea stimulării tendinţelor de dezvoltare per-
sonală a participanţilor constituie instrumente eficiente pentru:

promovarea cunoaşterii de sine şi a autodezvăluirii, identificarea şi conştienti-•	
zarea priorităţilor personale;
dezvoltarea libertăţii interne şi externe;•	
consolidarea „eu-lui”, creşterea stimei de sine, autoaprecierii şi încrederii de •	
sine;
susţinerea persoanelor în confruntarea cu propriile probleme;•	
dezvoltarea imaginaţiei şi a aptitudinii de a gândi original;•	
armonizarea sferei intelectuale şi emoţionale;•	
stimularea activităţii de căutare şi descoperire de noi oportunităţi.•	

Evaluarea rezultatelor a fost realizată prin aplicarea următoarelor tehnici: Ches-
tionarul SARC, Chestionarul Rotter, Chestionarul Rosenberg, Chestionarul LOT-R. 
Prelucrarea statistică a fost realizată prin intermediul programului SPSS (coeficientul 
de corelaţie Bravais-Pearson; criteriul t-Student). 

Rezultatele agregative ale testului t-Student pentru ambele grupe experimentale 
sunt reprezentate în Tabelul 7. 

Tabelul 7. Rezultatele testului t-Student
Testul t-Student LOC extern LOC intern Stima de sine Optimism
GE-1 -3,31 3,13 3,65 4,33
GE-2 -2,86 2,67 4,83 3,29
Pragul de 
semnificaţie p<0,02 p<0,05 p<0,01 p<0,01

În baza rezultatelor obţinute, putem concluziona că asupra locului de control al 
studenţilor participanţi la program s-au realizat modificări. Probabil, datorită efec-
tului de moment al influenţei. Dacă la etapa iniţială s-a obţinut loc intern de control 
pentru 31,67% din optanţi, în urma aplicării programului, procentajul acestora a cres-
cut până la 70%. Totodată, asupra celor care au obţinut iniţial loc extern de control 
s-au produs schimbări care au diminuat procentajul de la 60% la 30%. Rezultatul 
obţinut este semnificativ în toate cazurile la un prag de semnificaţie p<0,02.

Spre deosebire de grupa experimentală (GE-1), studenţii grupei experimentale 
(GE-2) au beneficiat de mai puţine şedinţe pentru program. Acest fapt este în acord cu 
obiectivele programului şi intenţionat a scutit optanţii de unele exerciţii aplicative. 
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Ca şi în grupa GE-1, în grupa GE-2 s-a demonstrat că stilul apreciativ este o enti-
tate constantă, iar pentru aceasta am retestat 10 dintre subiecţii din lotul experimental. 
Retestarea s-a realizat cu scopul de a observa dacă stilul se va schimba sau nu în urma 
intervenţiei. În această ordine de idei, am presupus că stilul apreciativ trebuie să se 
manifeste relativ identic. Compararea rezultatelor obţinute de optanţii la cele două 
variante experimentale a permis să constatăm că în 85% dintre cazuri nu se schimbă 
stilul, iar la 15% dintre cazuri are loc trecerea la stilul învecinat, dar niciodată la cel 
opus şi se realizează prin transpunerea emoţională care poate fi antrenată prin dez-
voltare. Sunt considerate stiluri opuse (spre deosebire de cele alăturate) stilurile care 
se deosebesc între ele prin nivelurile a doi indicatori nu doar prin nivelul unui singur. 
Spre exemplu, stiluri opuse sunt: empaticul şi detaşatul ori reflexivul şi analogicul. 

O altă constatare pe care am efectuat-o se referă la trecerea în varianta a doua, 
de la stilul empatic la stilul reflexiv. Se pare că dezimplicarea afectivă diminuează 
capacitatea empatică a persoanelor care se găsesc la nivel empatic inferior (cu ambii 
indicatori aflaţi în registrul mediu inferior). Deci, putem conchide că stilul apreciativ 
se manifestă, între anumite limite, ca o constantă de personalitate, suferind influen-
ţa evenimentelor care trebuie judecate şi apreciate, dar nu o determinare din partea 
acestora care să modifice stilul apreciativ în esenţa sa (adică să-l plaseze la polul 
opus). Aici putem afirma că studenţii care sunt măcar puţin predispuşi spre empatie 
au o şansă mai mare să-şi dezvolte această abilitate prin antrenarea gradienţilor săi iar 
cei care nu sunt empatici, au mai puţine şanse de a dezvolta empatia până la un nive 
lînalt. În cazul grupei experimentale 2, rezultatul obţinut este semnificativ în toate 
cazurile la un prag de semnificaţie p<0,05.

Putem, în final, conluziona că programul a avut un efect considerabil determinând 
creşterea semnificativă a stimei de sine şi optimismului, la un prag de semnificaţie 
mai mic de 0,01 în ambele grupe experimentale.

Rezultatele cercetării au confirmat şi faptul că există o corelaţie pozitivă semnifi-
cativă între stima de sine şi locul de control: r= 0,72, p<0,05, iar interpretarea calita-
tivă a rezultatelor obţinute în capitolul precedent, confirmă faptul că există o legatură 
directă între stima de sine şi locul de control. Valorile înalte ale stimei de sine sunt 
caracteristice tinerilor cu loc intern de control, iar valori scăzute ale stimei de sine 
sunt caracteristice tinerilor cu loc extern de control. 

Desigur că personalitatea care nu are încredere în propriile forţe puţin probabil că 
ar putea avea orientare pozitivă faţă de viitor, dar, în cazul studenţilor noştri, specia-
lizaţi în ştiinţe exacte, rezultatele denotă totuşi o tendinţă spre optimism care la fel a 
crescut după program. Emoţiile pozitive sunt cele care în mare parte ne influenţează 
deciziile şi chiar convingerile ce păreau a fi rigide şi neschimbate pentru toată viaţa. 

În cercetarea noastră am obţinut rezultate din perspectiva specializării în domeniul 
socioumanist şi exact. Tinerii din domeniul socioumanist (specialitatea psihologie) 
sunt mai avantajaţi datorită curriculei universitare şi au posibilitatea să-şi dezvolte 
nemijlocit abilităţile propriei personalităţi. Disciplinele precum ,,Psihologia  adoles-
centului şi adultului”, ,,Psihologia comunicării” şi ,,Psihologia dezvoltării” au in-
fluenţă importantă asupra formării stilului apreciativ eficient, înţelegerii propriilor 
gânduri dar şi asupra diminuării gândurilor pesimiste. Tinerii specializaţi în domeniul 
ştiinţelor exacte au manifestat caracteristici specifice stilului reflexiv şi a celui  evi-
tant care, în context social, se prezintă ca fiind ineficiente. 
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Trebuie probabil să menţionăm unele limite în aplicabilitatea acestui program. 
Studenţii de la ştiinţe exacte nu au fost avizaţi şi nu au mai participat anterior la 
asemenea gen de activităţi ori programe de antrenament al abilităţilor personale. În 
majoritatea cazurilor, ei au enunţat că a fost o provocare pentru ei şi o ocazie plăcută 
în intenţia de a se autocunoaşte, manifestate prin exprimarea dorinţei de a mai parti-
cipa la programe ori întruniri de acest fel. Datele obţinute ne permit să constatăm o 
optimizare a profilurilor tinerilor existente iniţial (Tabelul 8).

Tabelul 8. Profilul personalităţii din perspectiva interconexiunii stilului apreciativ şi 
controlului psihologic la tineri

PROFILUL EMPATIC REFLEXIV ANALOGIC DETAŞAT
LOC-I + + + +
LOC-E - +/- +/- +/-
SS-înaltă +/- +/- +/- +/-
SS-medie + + + +
SS-scăzută - - - -
O-optimism + + + +
P-pesimism - - - -

Notă: semnul plus – eficienţă; semnul minus – neeficienţă; semnele plus-minus - 
eficienţă relativă. 

Totodată, ţinem să menţionăm că nu toate profilurile identificate se caracterizează 
prin acelaşi grad de eficienţă. Or, rezultatele obţinute ca urmare a aplicării programului 
de dezvoltare personală din perspectiva interconexiunii stilului apreciativ şi controlu-
lui psihologic la tineri ne-au condus la stabilirea profilului personalităţii cu un grad 
sporit de eficienţă - Figura 11.
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Astfel, personalitatea eficientă a tânărului se caracterizează prin stil empatic (au-
tocunoaştere, capacitate de transpunere în cadrul intern de referinţă al altora, apreci-
erea pozitivă a celorlalţi), loc de control intern (autocontrol, responsabilitate pentru 
succese/eşecuri, implicare activă în căutarea soluţiilor, asumarea riscului în luarea de-
ciziilor), stimă de sine înaltă (autoapreciere pozitivă a sinelui şi a celorlalţi, încredere 
în sine şi în performanţă) şi optimism (evaluarea situaţiilor din perspectivă pozitivă, 
activism, încredere în propriile forţe).



25

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Rezultatele cercetării interconexiunii dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri ne-au 

condus la următoarele concluzii generale. 
1. Analiza literaturii de specialitate ne-a permis să constatăm că stilul apreciativ este o formaţi-

une cognitiv-afectivă complexă care constă din preferinţe pentru abordarea, înţelegerea, procesarea 
subiectivă a informaţiei şi evocarea deciziei cu rezonanţă afectivă proprie. Stilul apreciativ poate fi 
explicat prin universalitate dar, totodată, şi prin relativitate (individualitate). Ca fenomen universal, 
stilul apreciativ este personalizat în perioada tinereţii, deţinând scheme ,,de apreciere” care sunt inte-
grate în anumite variante de stil. Individualitatea stilului persoanei este dictată de preferinţele pentru 
anumite aprecieri şi de combinarea lor. Stilul apreciativ se formează în cadrul relaţiilor interpersona-
le, prin intermediul perceperii interpersonale şi prin activarea unui potenţial care se află în domeniul 
afectiv şi pe care omul îl posedă cu scop de a se adapta la mediul social.

2. Prin argumentele ştiinţifice aduse se confirmă că controlul psihologic este o formaţiune com-
plexă care se referă atât la sine (autocontrol), cât şi la controlul asupra altora. Constructul de control 
concentrează într-un sistem unitar locul de control, emoţiile pozitive, stima de sine, optimismul şi 
eficienţa care rezidă din aceste elemente combinate. Locul intern de control este mai eficient şi deţine 
caracteristici speciale ca: responsabilitate pentru succese sau eşecuri, implicare activă în căutarea 
soluţiilor, asumarea riscului atât pentru succes, cât şi pentru eşec. Locul de control extern este ca-
racterizat prin pasivitate, neimplicare, evitarea responsabilităţilor, iar în relaţiile interpersonale este 
sesizat ca unul neeficient şi dezadaptat. 

3. Rezultatele obţinute în cadrul demersului diagnostic confirmă ideea că există interconexiuni 
între stilul apreciativ, controlul psihologic şi entităţile conexe acestora care conduc la stabilirea unor 
profiluri specifice ale personalităţii tinerilor. Specificitatea profilurilor este asigurată de influenţa unui 
şir de variabile, precum: tipul stilului apreciativ (detaşat, reflexiv, analogic, empatic), tipul locului de 
control (intern/extern), entităţile conexe (stima de sine, optimism/pesimism). Profilul personalităţii 
relaţionează cu domeniul de specializare a tinerilor (socioumanist/exact).

4. Demersul investigativ argumentează faptul că eficientizarea profilurilor personalităţii poate 
fi realizată prin aplicarea unui program special de dezvoltare personală care să contribuie la opti-
mizarea stilului empatic şi a locului de control intern, la creşterea stimei de sine, la manifestarea 
optimismului. 

5. Problema soluţionată privind interconexiunea stil apreciativ-control psihologic şi stabilirea 
profilului eficient al tânărului oferă noi perspective de înţelegere a specificului de personalizare a sti-
lului apreciativ raportat la tipul locului de control pentru tinerii din diverse domenii de specializare. 

Rezultatele cercetării ne permit să oferim următoarele recomandări:
1. Utilizarea programului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ 

şi a locului de control în activitatea extracurriculară din cadrul instituţiilor de învăţământ; crearea 
unui mediu de formare a necesităţilor de optimizare a stilului empatic, a locului de control intern, a 
stimei de sine, a manifestării optimismului. 

2. Promovarea unui sistem de educaţie complementară la nivel de şcoli, colegii, universităţi, 
comunitate orientat spre: crearea condiţiilor pentru autodeterminare, autodezvoltare, autocontrol şi 
armonizare personală.

3. Racordarea curriculară disciplinelor socioumaniste de bază la cerinţele contemporane în ve-
derea promovării autodezvoltării personale prin dezvoltarea: încrederii în sine, comunicării asertive, 
autocontrolului, abilităţilor empatice, spiritului critic şi creativităţii.

4. Utilizarea rezultatelor şi a probelor psihodiagnostice în procesul de formare a specialiştilor în 
domeniile: psihologie, asistenţă socială, resurse umane şi în formarea iniţială şi continuă a cadrelor 
didactice. Elaborarea, editarea, traducerea şi adaptarea materialelor relevante din domeniu. Asigura-
rea instituţiilor de învăţământ cu materiale didactice corespunzătoare.

5. Dezvoltarea sistemului de asistenţă psihologică pentru adolescenţi şi tineri orientat spre: po-
pularizarea cunoştinţelor psihologice şi sensibilizarea interesului pentru cunoaşterea şi înţelegerea 
stărilor interioare, rolului stilului apreciativ, autocontrolului, optimismului şi conştiinţei de sine în 
viaţa umană.

6. Lărgirea ariei investigaţionale privind diverse aspecte ale stilului apreciativ, locului de con-
trol, stimei de sine şi optimismului în vederea asigurării domeniului educaţional şi altor domenii cu 
date ştiinţifice; extinderea cadrului de cercetare asupra diferitelor etape de vârstă (adolescenţi, vârstă 
adultă medie). 
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ADNOTARE
PALADI Aliona „Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri” 

Teză de doctor în psihologie, Chişinău, 2015
Structura tezei. Teza conţine introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 

bibliografie (din 184 de surse), 11 anexe, 115 pagini de text de bază, 29 de tabele, 19 figuri. 
Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: apreciere, stil apreciativ, autocontrol, loc de control (intern şi extern), stimă 
de sine, optimism, pesimism, personalizarea stilului, empatie, eficienţă, entităţi ale profilului. 

Domeniul de studiu: psihologia generală. 
Scopul cercetării constă în determinarea interconexiunii stil apreciativ-control psihologic 

la tineri din perspectiva specializării în domeniile socioumanist/exact.
Obiective ale cercetării: analiza literaturii de specialitate cu referire la stilul apreciativ şi 

controlul psihologic; identificarea metodelor psihodiagnostice de determinare a stilului apre-
ciativ şi controlului psihologic; analiza tipologiilor stilului apreciativ şi a locului de control; 
stabilirea interconexiunii dintre stil apreciativ şi locul de control; elaborarea şi implementarea 
unui program de dezvoltare personală a tinerilor; generalizarea datelor şi evidenţierea gradului 
de eficienţă a programului; elaborarea profilul tânărului eficient din perspectiva interconecxiu-
nii stil apreciativ-control psihologic. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: rezidă în dezvoltarea conceptelor de stil apreciativ 
şi control psihologic; identificarea interconexiunii dintre stilul apreciativ (detaşat, reflexiv, 
analogic, empatic), controlul psihologic (intern/extern) şi entităţile conexe acestora (stima de 
sine, optimism/pesimism); elaborarea programului de dezvoltare personală prin metode de 
optimizare a stilului apreciativ şi a locului de control; stabilirea profilului personalităţii efi-
ciente din perspectiva interconexiunii stil apreciativ-control psihologic; stabilirea relaţionării 
profilului personalităţii eficiente cu domeniul de specializare a tinerilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea interconexiunii stil 
apreciativ-control psihologic şi conceptualizarea profilului eficient al tânărului, care a contri-
buit la elaborarea unui program de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului 
apreciativ şi a locului de control. 

Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele studiului completează psihologia generală 
cu date experimentale noi despre stil apreciativ şi locul de control la tineri, generalizează cu-
noaşterea ştiinţifică privind interconexiunea stil apreciativ-control psihologic şi rolul pe care 
îl exercită în acest proces stima de sine, orientarea optimistă vs pesimistă şi domeniul de 
specializare. 

Valoarea aplicativă a cercetării constă în posibilitatea de a utiliza rezultatele studiului 
în valorificarea programului de dezvoltare personală în activităţile de consiliere psihologică 
şi educaţională; elaborarea programelor individuale de dezvoltare personală, de relaţionare 
interpersonală, de motivare pentru succes a tinerilor; utilizarea rezultatelor studiului în pre-
darea cursurilor de ,,Psihologia generală”, ,,Psihologia vârstelor”, ,,Psihologia personalităţii”, 
,,Consiliere psihologică şi educaţională”. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în ca-
drul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice de la USM şi din republică; în cadrul 
comunicărilor la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale; în cadrul realizării progra-
mului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ şi a locului de con-
trol (Universitatea de Stat din Moldova); în cadrul cursurilor universitare ,,Psihologia generală”, 
,,Psihologia adolescentului şi adultului”, ,,Psihologia personalităţii”, ,,Psihologia socială”.
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AННОТАЦИЯ
Палади Алена «Взаимосвязь между оценочным стилем и психологическим 
контролем у молодых людей». Диссертация на соискание степени доктора 

психологии, Кишинев, 2015
Структура диссертации: работа содержит введение, три главы, общие выводы и 

рекомендации, библиографию из 184 источников, 11 приложений, 115 страниц основ-
ного текста, 29 таблиц, 19 рисунков. Результаты исследования опубликованы в 16 на-
учных работах.

Ключевые слова: оценивание, оценочный стиль, самоконтроль, локус контроля 
(внутренний и внешний), самоуважение, оптимизм, пессимизм, персонализация стиля, 
эмпатия, эффективность, элементы профиля.

Область исследования: общая психология.
Цель исследования заключается в установлении взаимосвязи между оценочным 

стилем и психологическим контролем у молодых людей с учетом специализации по 
точным или гуманитарным наукам. Цель достигнута посредством решения следующих 
задач: теоретический анализ литературы по проблеме оценочного стиля и психоло-
гического контроля; анализ методов психодиагностики оценочного стиля и психоло-
гического контроля; типологический анализ оценочного стиля и локуса контроля; ис-
следование взаимосвязи между оценочным стилем и локусом контроля; разработка и 
внедрение программы личностного развития молодых людей; обобщение полученных 
результатов и исследование эффективности программы; разработка профиля личности 
с точки зрения взаимосвязи оценочного стиля и локуса контроля. 

Научная новизна и оригинальность: результаты исследования дополняют имею-
щиеся теоретические представления об оценочном стиле и локусе контроля; выявлены 
взаимосвязи оценочного стиля, локуса контроля и таких характеристик, как самоува-
жение, оптимизм/пессимизм; разработана программа личностного роста для молодых 
людей: выделен и описан профиль личности с точки зрения взаимосвязи оценочного 
стиля и локуса контроля; выявлены и проанализированы особенности взаимосвязи оце-
ночного стиля и локуса контроля у молодых людей с учетом области специализации.

В рамках исследования решена важная научная проблема определения взаимос-
вязи оценочного стиля и локуса контроля у молодых людей разной специализации и 
создания эффективного профиля молодого человека, а также разработка программы 
развития личности посредством методов оптимизации оценочного стиля и локуса кон-
троля.

Теоретическая значимость состоит в дополнении научных представлений в об-
ласти общей психологии об особенностях и взаимосвязи локуса контроля и оценочного 
стиля у молодых людей различных специальностей, а также о роли самоуважения и 
оптимистической/пессимистической направленности личности в этих процессах. 

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов 
исследования в рамках психолого-педагогического консультирования, при разработке 
индивидуальных программ личностного роста, межличностного взаимодействия и 
развития мотивации к успеху у молодых людей; при подготовке учебных материалов 
по дисциплинам «Общая психология», «Возрастная психология», «Психология лично-
сти», «Психолого-педагогическое консультирование».

Внедрение научных результатов: положения диссертационной работы докладыва-
лись и обсуждались на научных конференциях; теоретические и практические результа-
ты исследования были использованы при подготовке курсов повышения квалификации 
дидактического персонала МолдГУ и республики, при подготовке учебных курсов по 
предметам «Общая психология», «Психология личности», «Возрастная психология», 
«Психолого-педагогическое консультирование», а также при реализации программы 
развития личности со студентами МолдГУ. 
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ANNOTATION
PALADI Aliona “Interconnections between appreciative style and psychological con-

trol for young people”. Thesis in psychology, Chisinau, 2015
Thesis structure. The thesis contains an introduction, three chapters, conclusions and re-

commendations, bibliography (of 184 sources), 11 annexes, 115 pages of main text, 29 tables, 
19 figures. The results are published in 16 scientific papers. 

Keywords: appreciation, appreciative style, self, locus of control (internal and external), 
self-esteem, optimism, pessimism, customized style, empathy, efficiency, entities profile.

Study field: general psychology 
The purpose of the research consisted of establishing interconnections between appreci-

ative style and psychological control for young people from the perspective of specialization 
in the humanities / exact fields. 

Objectives of the research: literature review in the field with respect to the appreciative 
style and psychological control (locus of control); identifying psychodiagnostic methods for 
determination of the appreciative style and psychological control; appreciative style typolo-
gies and locus of control analysis; highlighting the interconnection between appreciative style 
and locus of control; development and implementation of a program for personal development 
of young people; data generalization and highlighting the efficiency of the program; deve-
loping the efficient youth profile from the perspective of interconnection appreciative style 
- psychological control. 

Scientific novelty consists in development of the appreciative style and psychological 
control concepts; identification of the interconnection between appreciative style (detached, 
reflective, analog, empathic), psychological control (internal / external) and the entities related 
to them (self-esteem, optimism / pessimism); development of the program for personal deve-
lopment by using the methods of appreciative style and locus of control optimization; determi-
nation of the efficient personality profile from the perspective of interconnection appreciative 
style - psychological control; determination of the efficient personality profile relationship 
with the field of young people specialization.

Scientific problem solved is determining interconnection appreciative style - psycholo-
gical control, and conceptualization of the efficient youth profile, which has contributed to 
the development of a program for personal development through optimization methods of the 
appreciative style and locus of control. 

Theoretical significance consists. The study results complement General Psychology 
with new experimental data about appreciative style and locus of control for young people, 
generalizes scientific knowledge on the interconnection appreciative style - psychological 
control, and the role that exercises in this process of self-esteem, optimistic orientation vs 
pessimistic one and the field of specialization. 

The practical value lies in the possibility to use the study results in exploiting the personal 
development program in psychological counseling and educational activities; developing indi-
vidual programs for personal development, interpersonal relationship, young people motivati-
on for success; use of the study results in the teaching of General Psychology, Developmental 
Psychology, Personality Psychology, Psychological and Educational Counseling courses. 

Implementation of scientific results. The research results have been implemented in the 
framework of continuing education courses for teaching staff at the MSU and in the country; in 
communications within the national and international symposia and conferences; in the realizati-
on of personal development program through optimization methods of the appreciative style and 
locus of control (Moldova State University); in teaching university courses “General Psycholo-
gy”, “Adolescent and Adult Psychology”, “Personality Psychology”, “Social Psychology”. 



PALADI ALIONA

INTERCONEXIUNI DINTRE STILUL 
APRECIATIV ŞI CONTROLUL PSIHOLOGIC 

LA TINERI 

511.01 – PSIHOLOGIE GENERALĂ
Autoreferatul tezei de doctor în psihologie

Aprobat spre tipar: 13.11.2015 Formatul hârtiei 60×84 1/16
Hârtie ofset. Tipar ofset.   Tiraj 50 ex.
Coli de tipar 1,8    Comanda 102

Centrul Editorial-Poligrafic al USM
str.A.Mateevici, 60, Chişinău, MD 2012


