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REZUMATUL 

TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL 

Strategii educaţionale destinate ameliorării comportamentului elevilor 

Cuvinte cheie: managementul comportamentului, strategii de management al 

comportamentului, disciplină, managementul clasei, convingeri, convingeri privind 

controlul 

 

Una dintre problemele cu care se confruntă în prezent sistemele educaţionale din 

întreaga lume este cea a comportamentelor indezirabile ale elevilor. Rezultatele mai 

multor cercetări şi analize ale stării de disciplină din şcoli confirmă această observaţie şi 

în privinţa învăţământului din România. Astfel, studiul de impact al reformei curriculare 

în învăţământul obligatoriu, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu (2002), oferă date semnificative cu privire la 

problematica disciplinei în şcolile din ţara noastră. Astfel, indisciplina elevilor a fost 

identificată ca unul dintre factorii care afectează buna funcţionarea a şcolii. Mulţi dintre 

profesori consideră că asigurarea disciplinei necesită prea mult timp. Dintre cei 5778 de 

profesori pentru învăţământ primar şi gimnazial participanţi la investigaţie 14,1% au 

apreciat asigurarea disciplinei reprezintă o problemă (se preocupă prea mult cu asigurarea 

disciplinei) în foarte mare măsură, 25,3% în mare măsură, 30,7% în mică măsură şi 

numai 24% în foarte mică măsură.  

Scopul cercetării noastre a fost investigarea strategiilor destinate ameliorării 

comportamentului elevilor şi convingerile profesorilor privind controlul 

comportamentului elevilor. În mod specific, intenţia noastră a fost: să explorăm posibilele 

asocieri între gradul de utilizare a categoriilor de strategii de management al 

comportamentului elevilor măsurate (strategii pozitive şi strategii restrictive – consecinţe 

negative şi pedepse severe) şi convingerile profesorilor privind controlul 

comportamentului elevilor; să identificăm gradul de utilizare de către profesorii de la 

nivelul învăţământului gimnazial a categoriilor de strategii măsurate şi diferenţele care 

pot să apară în funcţie de nivelul de experienţă didactică al profesorilor; să identificăm 

convingerile privind controlul ale profesorilor de la nivelul învăţământului gimnazial şi 

ale studenţilor viitori profesori şi diferenţele dintre acestea în funcţie de nivelul de 
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experienţă didactică; să identificăm impactul pe care un program specific de formare în 

domeniul managementului comportamentului elevilor, adresat profesorilor de la nivelul 

învăţământului gimnazial, îl are asupra strategiilor de management al comportamentului 

elevilor şi asupra convingerilor privind controlul ale profesorilor participanţi.  

 Teza de doctorat intitulată Strategii educaţionale destinate ameliorării 

comportamentului elevilor cuprinde cinci capitole. Primele trei capitole prezintă 

fundamentarea teoretică a problematicii investigate, iar următoarele două metodologia 

cercetărilor realizate, rezultatele şi concluziile.  

Capitolul I, Perspective teoretice asupra comportamentelor indezirabile ale 

elevilor. Modele de management al comportamentului elevilor, prezintă definiţii ale 

comportamentelor indezirabile ale elevilor şi o serie de termeni utilizaţi pentru 

desemnarea acestora de către diferiţi autori, în acord cu perspectiva de abordare şi/sau 

intenţia acestora de a sublinia o anumită caracteristică a acestei categorii de 

comportamente, într-un context specific de analiză (comportamente problemă, abateri 

comportamentale, comportamente dezadaptative etc.). De asemenea, sunt prezentate o 

serie de caracteristici observabile ale comportamentelor indezirabile ale elevilor, care 

sunt utile profesorilor în vederea identificării cât mai obiective, respectiv în stabilirea 

gradului de severitate al acestora (ex. împiedică elevul să participe la activităţile 

curriculare; are efect negativ asupra procesului educativ şi asupra performanţelor de 

învăţare ale elevului şi ale clasei; nu este adecvat vârstei sau nivelului de dezvoltare al 

elevului etc.). 

Pornind de la ideea că: “orice intervenţie de natură comportamentală trebuie 

precedată de identificarea cauzelor potenţiale care au dus la apariţia problemelor 

constatate şi de buna conceptualizare a problemei. [...]. Abordarea teoretică facilitează 

atât identificarea, cât şi explicarea factorilor care duc la incidenţa, iniţierea, menţinerea şi 

precipitarea comportamentelor indezirabile” (Mih, 2010b, p.171), în cadrul acestui 

capitol sunt prezentate mai multe abordări teoretice care oferă perspective specifice de 

înţelegere a etiologiei comportamentelor indezirabile ale elevilor: abordarea behavioristă, 

constructivistă, ambientalistă şi psihodinamică.  

Pe baza unei conceptualizări specifice a comportamentelor indezirabile şi având 

în vedere o perspectivă specifică de înţelegere a cauzelor acestora, diferiţi autori au 
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elaborate modele specifice de management al comportamentului elevilor (modele de 

disciplină). Un model de management al comportamentului reprezintă un set de abordări 

coezive destinate stabilirii, menţinerii şi restabilirii ordinii în clasă, care se 

fundamentează pe o anumită perspectivă de filosofie a educaţiei şi poate fi poziţionat pe 

un continuum al controlului exercitat de profesor asupra comportamentului elevilor 

(Burden, 2006). Burden clasifică modelele de management al comportamentului elevilor 

în trei categorii: modele centrate pe intervenţie (caracterizate de un nivel ridicat de 

control exercitat de către profesor), modele centrate pe interacţiune (caracterizate de un 

nivel mediu de control exercitat de către profesor) şi modele centrate pe ghidare 

(caracterizate de un nivel scăzut de control exercitat de către profesor).  

Modele centrate pe intervenţie se fundamentează pe ideea că dezvoltarea elevilor 

este condiţionată de factori externi. Comportamentul elevilor este modelat prin 

intermediul influenţei factorilor externi, prin urmare profesorii trebuie să selecteze 

comportamentele ţintă ale elevilor, să întărească pe cele dezirabile şi să elimine pe cele 

indezirabile. În cadrul lucrării noastre, sunt prezentate două modele de management al 

comportamentului elevilor care fac parte din această categorie, modelul disciplinei 

asertive, dezvoltat de L. Canter şi M. Canter, şi modelul disciplinei pozitive, dezvoltat de 

F. Jones.  

Modelele centrate pe interacţiune au la bază ideea că dezvoltarea este rezultatul 

unei combinaţii dintre influenţele externe şi condiţiile interne ale individului. Prin 

urmare, profesorii promovează ideea că elevii sunt cei care trebuie să îşi controleze 

propriul comportament ori de câte ori  este posibil, dar, în acelaşi timp, consideră că 

nevoile grupului trebuie să primeze în raport cu cele individuale. Din cadrul acestei 

categorii, în lucrarea noastră sunt prezentate trei modele: modelul disciplinei sociale / 

consecinţelor logice, dezvoltat de către R. Dreikurs, modelul disciplinei noncoercitive, 

dezvoltat de W. Glasser şi modelul disciplinării cu demnitate, dezvoltat de R. Curwin şi 

A. Mendler.  

 Modelele centrate pe ghidare se fundamentează pe ideea că principalii 

responsabili pentru controlul propriului comportament sunt elevii, iar aceştia au 

capacitatea de a lua decizii în acest sens.  
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Fiecare dintre aceste modele prezintă strategii specifice destinate prevenţiei şi 

corectării comportamentelor indezirabile şi pot fi considerate repere utile profesorilor în 

cadrul procesului de elaborare a propriului sistem de management al comportamentului 

elevilor. 

Capitolul II, Strategii de management al comportamentului elevilor, prezintă 

diferite tipuri de strategii de management al comportamentului elevilor, grupate în două 

categorii: strategii pozitive şi strategii restrictive. Strategiile pozitive au fost definite ca 

răspunsuri ale profesorilor care presupun recompense, întăriri pozitive şi încurajare. 

Strategiile restrictive includ întăriri negative şi pedepse (Gordon, 2002). Între strategiile 

pozitive prezentate se numără: întărirea pozitivă, contractele comportamentale, 

automanagementul etc. Între strategiile restrictive prezentate se numără: reprimarea, 

pierderea privilegiilor, time-out-ul etc.  

De asemenea, acest capitol prezintă rezultatele unor investigaţii cu privire la 

eficienţa utilizării diferitelor categorii şi tipuri de strategii de management al 

comportamentului elevilor. De exemplu, studiile de meta-analiză realizate de Stage şi 

Quiroz (1997), respectiv R. Marzano, J. Marzano şi Pickering (2003) arată că atât 

utilizarea strategiilor bazate pe întăriri pozitive, cât şi a celor bazate pe forme moderate 

de pedeapsă conduc la diminuarea frecvenţei comportamentelor indezirabile ale elevilor, 

iar efecte mai mari sunt obţinute dacă strategiile pozitive şi cele restrictive sunt utilizate 

în combinaţie.  

Capitolul III, Convingerile privind controlul şi managementul comportamentului 

elevilor, analizează convingerile psihopedagogice ale profesorilor, în general, şi 

convingerile privind controlul, în particular.  

Interesul pentru investigarea acestui tip de cogniţii ale profesorilor derivă din 

atributele acestora, în special, stabilitatea, rezistenţa la schimbare şi influenţa pe care o au 

asupra comportamentelor şi acţiunilor profesorilor în practica instructiv-educativă. 

Mih (2010) apreciază că: „O analiză a domeniului educaţional, care ignoră 

convingerile şi intenţiile din spatele comportamentului profesorului, face ca înţelegerea 

activităţilor de predare şi învăţare să fie mult limitată.” (p.198). Această idee este 

subliniată şi de către Smylie (1994) care consideră că profesorii, în efortul de a realiza 

sarcinile instructiv-educative care le revin, construiesc soluţii proprii pe baza unei anumit 
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mod de înţelegere a circumstanţelor care este condiţionat de sistemele lor de convingeri 

(apud. Decker şi Rimm-Kaufman, 2008). 

Investigarea convingerile sau viziunile profesorilor şi ale viitorilor profesori 

referitoare la controlul comportamentului elevilor nu a constituit o preocupare majoră 

pentru cercetarea din domeniului educaţional în ţara noastră. Accentul pus pe prevenţia 

comportamentelor disruptive prin intermediul design-ului instrucţional a dus la 

înţelegerea disciplinei ca activitate conexă cele instrucţionale, care nu necesită efort de 

reflecţie şi planificare, profesorul putând face apel în orice moment la puterea sa în 

interiorul câmpului educativ şcolar (înţeleasă ca modalitate de obţinere a complianţei 

comportamentale prin modalităţi lipsite de normativitate consensuală cum sunt coerciţia, 

manipularea etc.) pentru a controla orice comportament care interferează cu predarea şi 

învăţarea.  

Controlul comportamentului elevilor poate fi justificat numai prin valoarea sa 

formativă. Rezultatele investigaţiilor arată că lipsa de control şi controlul sever nu conduc 

la rezultate benefice în planul învăţării, ci, dimpotrivă, constituie o sursă majoră pentru 

escaladarea problemelor de disciplină în clasă. Identificarea graniţei dintre controlul 

formativ şi cel represiv sau dintre controlul formativ şi lipsa de control este o problemă 

sensibilă dat fiind subiectivismul interpretărilor puternic ancorate în teoriile implicite sau 

convingerile profesorilor. 

Pajares (1992) identificat mai multe caracteristici ale convingerilor psihopedagogice 

ale profesorilor:  

- se formează de timpuriu şi au tendinţa de a se autoperpetua, chiar dacă sunt 

contrazise de raţiune, timp, experienţă sau educaţie; 

- cu cât o convingere este încorporată mai timpuriu în structurile mentale ale 

profesorului, cu atât este mai dificil de modificat; 

- convingerile joacă un rol decisiv în organizarea cunoştinţelor şi a informaţiilor; pe 

baza acestora profesorul interpretează, planifică şi ia decizii, îşi planifică sarcinile 

şi îşi se selectează strategiile; 

- convingerile pe care le au profesorii le afectează decisiv comportamentul; au un 

impact semnificativ asupra modului de relaţionare cu elevii şi modului în care 

aceştia structurează contextul de învăţare.  
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Referitor la formarea convingerilor profesorilor, Richarson (2003) a identificat trei 

surse majore ale acestora: experienţa din perioada anilor de şcoală (experienţa de elev), 

cunoştinţele de specialitate şi cele psihopedagogice acumulate pe parcursul programelor 

de formare, experienţa didactică.  

Conceptualizat de către Willower, Eidell şi Hoy (1973) orientarea privind controlul 

reprezintă un construct care defineşte convingerile profesorilor cu privire la elevi şi 

disciplină pe un continuum de la cele umaniste (promovează încrederea în elevi şi o 

perspectivă optimistă faţă în ceea ce priveşte capacitatea elevilor de a se manifesta 

responsabil şi de a coopera; elevii sunt consideraţi persoane responsabile care au nevoie 

să fie trataţi cu înţelegere şi empatie), la cele custodiale (convingeri care subliniază 

accentul pus pe menţinerea ordinii în clasă, lipsa de încredere în elevi şi o abordare 

moralizatoare a comportamentelor indezirabile; elevii sunt văzuţi ca iresponsabili, 

nedemni de încredere şi lipsiţi de respect).  

Capitolul IV, Metodologia cercetării, prezintă problema investigată şi conceptele 

cheie, obiectivele cercetării, instrumentele utilizate în cadrul cercetării, metodologia şi 

rezultatele celor patru studii realizate.  

Cercetarea realizată are trei componente. Prima componentă este orientată spre 

investigarea gradului în care profesorii care îşi desfăşoară activitatea la nivelului 

învăţământului gimnazial utilizează anumite categorii de strategii de management al 

comportamentului, în relaţie cu nivelul de experienţă didactică (2 ani, respectiv 6 ani de 

experienţă didactică). A doua componentă majoră a cercetării explorează convingerile 

profesorilor care activează la nivelul învăţământului gimnazial şi ale studenţilor viitori 

profesori privind controlul. A treia componentă vizată a fost investigarea efectelor unui 

program de formare în domeniul managementului comportamentului asupra strategiilor 

de management utilizate către profesori şi asupra convingerilor acestora referitoare la 

control.  

Între cele mai importante finalităţile ale cercetării se numără: 

 identificarea unei posibile asocieri (corelaţii) între strategiile de management al 

comportamentului elevilor şi convingerile privind controlul; 
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 compararea strategiilor de management al comportamentului elevilor utilizate de 

către profesorii cu  nivel de experienţă didactică de 2  ani şi cei cu nivel de experienţă 

didactică 6 ani; 

 identificarea unei posibile tipologii a profesorilor în funcţie de strategiile de 

management al comportamentului elevilor şi convingerile privind controlul; 

 compararea convingerilor privind controlul a trei grupuri de participanţi: studenţi 

viitori profesori, profesori cu 2 ani de experienţă didactică şi profesori cu 6 ani de 

experienţă didactică;    

 explorarea efectelor pe care un program de formare,  fundamentat pe o abordarea 

sistematică şi pozitivă a managementului comportamentului elevilor, adresat 

profesorilor, le are asupra convingerilor profesorilor privind controlul şi asupra 

strategiilor de management al comportamentului elevilor utilizate de către aceştia în 

practica educaţională.  

Pentru culegerea datelor  au fost utilizate două instrumente: Scala de măsurare a 

strategilor de intervenţie în domeniul managementului clasei – CMIS (Classroom 

Management Intervention Strategies Scale) (Gordon, 2002) şi Scala de măsurare  a 

convingerii a controlului  – PCI  (Pupil Control Ideology) (Willower, Eidell şi  Hoy 

1973).  

Studiul 1 a vizat explorarea relaţiei dintre strategiile de management al 

comportamentului şi convingerile privind controlul. Pentru aceasta s-a realizat un studiu 

de corelaţie. Măsurile puse în relaţie au fost: 1) scorurile obţinute pe subscalele strategii 

pozitive, consecinţe negative, respectiv, pedepse severe al Scalei de măsurare a 

strategiilor de management al clasei – CMIS  şi, 2) scorurile obţinute pe Scala de măsură 

a convingerilor privind controlul – PCI. 

În cadrul acestui studiu a fost cuprins un număr de 383 de participanţi, cu 

experienţă didactică de 2, respectiv 3 ani.  

Studiul corelaţiilor între rezultatele înregistrate pe subscale Scalei de măsurare a 

strategiilor de intervenţie în domeniul managementului clasei – CMIS şi Scala de 

evaluare a convingerii privind controlul – PCI au evidenţiat că există o  corelaţie 

negativă semnificativă între scorurile înregistrate pe scala PCI şi scorurile înregistrate pe 
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subscala strategii pozitive a scalei CMIS (ρ = - 0,159, p<.01) şi o corelaţie pozitivă 

semnificativă între  scorurile PCI şi cele înregistrate pe subscală pedepse severe a scalei 

CMIS (ρ = 0,187, p<.01).  Nu s-a înregistrat o corelaţie semnificativă între scorurile 

înregistrate pe scala PCI şi cele pe subscala consecinţe negative ale scalei CMIS.  

O finalitate adiţională a administrării Scalei de evaluare a  strategiilor intervenţie 

în domeniul managementului clasei– CMIS  a fost aceea de a determina anumite tipologii 

de profesori, în funcţie de măsura în care aceştia utilizează cele trei categorii de strategii 

de management al comportamentului (strategii pozitive, consecinţe negative, pedepse 

severe). În acest sens s-a procedat la realizarea unei analize de clusteri (quick cluster), 

identificându-se trei grupuri de profesori. Pentru a identifica posibile diferenţe la nivelul 

convingeri relative la control între participanţii din cele trei clusteri s-a procedat la 

utilizarea analizei de varianţă (ANOVA).  

Testele post hoc au evidenţiat diferenţe semnificative între scorurile participanţilor 

din clusterul 1 şi cei din clusterul 3, precum şi între cei din clusterul 2 şi cei din clusterul 

3. Astfel, participanţii din clusterul 3 au convingeri de tip umanist mai puternice decât cei 

din clusterul 1 şi 2. Participanţii din clusterul 2 şi cei din clusterul 3 nu diferă 

semnificativ în ceea ce priveşte convingerile privind controlul.  

Grupul 1 (N = 161) cuprinde 35,4% profesori cu nivel de experienţă didactică 2 

şi 64,5% profesori cu nivel de experienţă didactică 3. Aceştia utilizează în cea mai mică 

măsură strategii pozitive şi consecinţele negative. În ceea ce priveşte pedepsele severe, 

aceştia le utilizează într-o măsură mai mică comparativ cu participanţii din grupul 2, dar 

într-o măsură mai mare comparativ cu cei din grupul 3.  

Grupul 2 (N = 87) cuprinde 28,7% profesori cu nivel de experienţă didactică 2 şi 

71,26% profesori cu nivel de experienţă didactică 3. Profesorii cuprinşi în clusterul 2 

utilizează toate categoriile de strategii într-o măsură considerabil mai ridicată, comparativ 

cu cei din grupul 1. Comparativ cu cei din grupul 3, aceştia utilizează într-o măsură mai 

scăzută strategiile pozitive, dar utilizează într-o măsură mai mare consecinţele negative şi 

pedepsele severe.  

Grupul 3 (N = 87) cuprinde 8,1% profesori cu nivel de experienţă didactică 2 şi 

91,8% profesori cu nivel de experienţă didactică 3. Profesorii din grupul 3 utilizează în 
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cea mai mare măsură strategii pozitive, comparativ cu cei din grupurile 1 şi 2. De 

asemenea, aceştia utilizează în cea mai mică măsură pedepse severe.   

 În cadrul Studiul 2 au fost comparate rezultatele înregistrate de două grupuri de 

profesori de la nivelul învăţământului gimnazial, 93 cu experienţă didactică de 2 ani şi 

290 cu experienţă didactică de 6 ani, în ceea ce priveşte strategiile de management al 

comportamentului elevilor măsurate cu scala CMIS. Pentru fiecare subscală a scalei 

CMIS (strategii pozitive, consecinţe negative şi pedepse severe) s-au realizat statistici 

descriptive ale datelor obţinute (procente, medii, abateri standard etc.). Pentru 

determinarea posibilelor diferenţe între cele două grupuri de profesori  în ceea ce priveşte 

utilizarea strategiilor pozitive, a consecinţelor negative şi a pedepselor severe s-a utilizat 

analiza de varianţă simplă (ANOVA).   

Valoarea calculată pentru testul Fomnibus a condus la concluzia că există 

diferenţe semnificative între mediile scorurilor pentru fiecare subscală: (F (1, 381) = 

31,282, p<.001, r = 0,27 – strategii pozitive, F (1, 381) = 4,251,  p<.05, r = 0,1  – 

consecinţe negative , F (1, 381) = 13,566, p<.001, r = 0,18 – pedepse severe).     

Profesorii de la nivelul învăţământului gimnazial cu 6 ani de experienţă didactică 

utilizează într-o măsură semnificativ mai mare strategii pozitive şi consecinţe negative, 

comparativ cu cei cu 2 ani de experienţă didactică. Profesorii cu 2 ani de experienţă 

didactică utilizează într-o măsură semnificativ mai mare pedepsele severe, comparativ cu 

cei cu 6 ani de experienţă didactică.  

Studiul 3 a urmărit compararea convingerilor privind controlul comportamentului 

elevilor a trei grupuri de participanţi cu nivele de experienţă didactică diferită: studenţi 

viitori profesori – participanți cu nivel de experienţă didactică 1 (experienţă acumulată în 

cadrul orelor destinate practicii pedagogice) (N = 308), profesori de la nivelul 

învăţământului gimnazial cu 2 ani de experienţă didactică – participanţi cu nivel de 

experienţă didactică 2  (N = 93), respectiv cu 6 ani de experienţă didactică – participanți 

cu nivel de experienţă didactică 3 (N = 290). Convingerile privind controlul 

comportamentului elevilor au fost măsurate pe baza scalei PCI. Pentru fiecare grup de 

date obţinute s-au realizat statistici descriptive ale datelor obţinute (procente, medii, 

abateri standard etc.). Pentru determinarea posibilelor diferenţe între cele două grupuri de 
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profesori  în ceea ce priveşte convingerile privind controlul s-a utilizat analiza de varianţă 

simplă (ANOVA) şi procedurile post hoc.   

Valoarea calculată pentru testul F omnibus, demonstrează că există diferenţe 

semnificative între mediile celor trei grupuri de scoruri, F(2, 688) = 9,209, p<.01.   

Testele post hoc indică diferenţe au indicat diferenţe semnificative între următoarele 

grupuri de scoruri: 

 scorurilor grupului de participanţi cu nivel de experienţă didactică 1 (m = 3,02;  

SD = 0,34)  şi cele ale grupului de participanţi cu nivel de experienţă didactică 3 

(m = 2,92;  SD = 0,37)  (Tukey t = 3, p = 0,005, r = 0,03);  

  scorurilor grupului de participanţi cu nivel de experienţă didactică  2 (m = 3,09;  

SD = 0,37) şi  cele ale  grupului cu  nivel de experienţă didactică 3  (m = 2,92;  

SD = 0,37)  (Tukey t = 4, p = 0,000, r = 0,05); 

Profesorii de la nivelul învăţământului gimnazial cu experienţă didactică de 6 ani 

prezintă convingeri semnificativ mai puternic umaniste comparativ cu cele ale studenţilor 

viitori profesori şi cu cele ale profesorilor cu experienţă didactică de 2 ani.  

Studiul 4 a urmărit testarea efectelor unui program de formare adresat participanţilor 

asupra selecţiei strategiilor de management al comportamentului elevilor utilizate de 

aceştia şi asupra convingerilor prezentate de participanţi privitor la controlul asupra 

comportamentelor elevilor. În vederea realizării finalităţii propuse s-a realizat un 

experiment utilizându-se un design cu două grupuri, grup experimental (N = 47) şi grup 

de control (N = 50) (posttest-only control grup design). Gradul de utilizare a strategiilor 

pozitive, a consecinţelor negative şi pedepselor severe a fost măsurat  utilizându-se Scala 

de măsurare a strategiilor de intervenţie în domeniul managementului  clasei – CMIS, iar 

convingerile privind controlul au fost măsurate pe baza Scalei de măsurare a 

convingerilor privind controlul– PCI, la o distanţă de patru luni de la finalizarea 

programului experimental. Pentru fiecare subscală a scalei CMIS (strategii pozitive, 

consecinţe negative şi pedepse severe) şi pentru scala PCI s-au realizat statistici 

descriptive ale datelor obţinute (procente, medii, abateri standard etc.). 

Identificarea posibilelor diferenţe dintre mediile scorurilor înregistrate de cele două 

grupuri de participanţi pe cele două scale (CMIS şi PCI), respectiv subscalele CMIS 
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(strategii pozitive, consecinţe negative, pedepse severe) s-a realizat pe baza analizei de 

varianţă – ANOVA (testul Fomnibus). De asemenea, s-a considerat mărimea efectului  

prin raportare la  valorile coeficientului  η². 

Programul experimental de formare a profesorilor a urmărit:  

 identificarea manierelor alternative de înţelegere a cauzalităţii comportamentelor 

indezirabile; 

 identificarea de strategii pozitive destinate stabilirii şi menţinerii disciplinei în clasă şi 

a manierelor eficiente de implementare a acestora; 

 identificarea posibilităţilor de articulare a strategiilor destinate ameliorării 

comportamentului elevilor într-un sistem de management coerent; 

 identificarea posibilităţilor de construire a unei relaţii pozitive profesor – elevi şi a 

influenţei pe care calitatea acestei relaţii o are asupra activităţii instrucţionale şi 

asupra dezvoltării personale a elevilor; 

 identificarea rolului convingerilor referitoare la control în selecţia strategiilor de 

management al comportamentului. 

Rezultatele analizei de varianţă (ANOVA) au condus la concluzia că există diferenţe 

semnificative între mediile scorurilor înregistrate de cele două grupuri pe subscalele 

scalei CMIS: strategii pozitive,  F(1,95) = 24, 474, p < .01, η²=0,20 şi  pedepse severe F 

(1,95) = 36,362, p<.01, η²=0,29. Pe subscala consecinţe negative nu s-au înregistrat 

diferenţe semnificative între mediile scorurilor înregistrate de cele două grupuri de 

participanţi, F (1,95) =  0,177, p>. 05,  η²=0,002. De asemenea, s-au înregistrat diferenţe 

semnificative între mediile scorurilor înregistrate de cele două grupuri de participanţi şi 

în ceea ce priveşte convingerile privind controlul: F (1,95) = 47,868, p < .01, η²=0,33. 

Programul experimental a condus la modificări semnificative atât în ceea ce priveşte 

repertoriile strategiilor management al clasei (în ceea ce priveşte utilizarea strategiilor 

pozitive şi pedepselor severe), cât şi convingerile profesorilor privind controlul. 

Capitolul V, Concluzii,  al lucrării prezintă considerente generale privind cercetarea 

şi o sinteză a concluziilor desprinse în urma investigaţiilor efectuate, aspecte privind 

limitele cercetării şi sugestii pentru cercetări viitoare. Astfel, există o corelaţie negative 
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semnificativa între gradul de utilizare a strategiilor pozitive şi orientarea custodială a 

convingerilor privind controlul şi o corelaţie pozitivă semnificativă gradul de utilizare a 

pedepselor severe şi orientarea custodială a convingerilor privind controlul. Profesorii  cu 

experienţă didactică de 6 ani utilizează într-o măsură semnificativ mai mare strategiile 

pozitive şi consecinţele negative pentru a gestiona comportamentele indezirabile ale 

elevilor, comparativ cu cei cu experienţă 2 ani. Profesorii cu experienţă didactică de 6 ani 

prezintă convingeri mai puternic umaniste comparativ cu cele ale profesorilor cu 

experienţă didactică de 2 ani şi cu cele ale studenţilor viitori profesori. Niciunul dintre 

grupurile de participanţi nu prezintă convingeri umaniste sau custodiale extrem de 

puternice, convingerile majorităţii participanţilor poziţionându-se la mijlocul 

continuumului convingeri umaniste – convingeri custodiale. Programul de formare în 

domeniul managementului comportamentului a condus la modificări semnificative la 

nivelul strategiilor de management al comportamentului şi la nivelul convingerilor 

privind controlul ale participanţilor.  
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