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CAPITOLUL 1. 

INTRODUCERE ȘI OBIECTIVELE TEZEI 

 

Fenomenul agresivității școlare este un subiect de actualitate, care atrage din ce în 

ce mai mult atenția părinților, profesorilor și a celor din media, din cauza incidenței mari 

a cazurilor de comportament agresiv și acte violente petrecute în mediul școlar.  

Avem puține date care se referă la formele de agresivitate care apar la tranzitul 

din clasele primare la clasele gimnaziale, respectiv la influența factorilor sociali și 

cognitivi care pot avea rol predictiv în privința manifestărilor agresive care apar la 

această vârstă. 

Literatura de specialitate prezintă analize detailate ale rolului statutului social în 

determinarea varianței comportamentelor agresive. De asemenea, studiile efectuate 

asupra procesului de prelucrare a informațiilor sociale la elevii din clasele primare, arată 

că există anumite etape ale procesării, care sunt biasate la elevii agresivi. Datele existente 

însă nu sunt suficiente pentru a putea stabili nivelul cognitiv la care intervin aceste biasări 

și nici direcția relațiilor dintre factorii sociali, cognitivi și comportamentali. 

Teza dorește să pună bazele unui model funcțional pentru stabilirea relației între 

factorii cognitivi și factorii sociali implicați în dezvoltarea unor comportamente agresive 

specifice pentru copiii din clasele primare. Avem în vedere de asemenea relația 

subtipurilor de agresivitate (ex. agresivitate reactivă și proactivă) cu statutul social al 

elevilor, și identificarea implicațiilor pe care le au unele funcții executive și procese 

cognitive în prelucrarea informațiilor sociale.  

 

1. Obiectivele tezei 

1. 1 Obiective teoretice 

Pe plan teoretic, teza își propune să exploreze și să identifice factorii socio-

cognitivi care au rol predictiv în determinarea manifestărilor agresive din mediul școlar. 

Scopul nostru este să creăm un model teoretic, care îmbină rolul predictiv al 

componentelor sociale cu acele caracteristici cognitive, care influențează aspectele 

agresivității școlare.  

Ca prim pas în această direcție, se propune prezentarea unei meta-analize 

cantitative asupra relației dintre statutul social al elevilor și diferite forme ale 

agresivității. Acest studiu este important, pentru că susține prin date cantitative corelația 

dintre statutul pe care îl are elevul agresiv în clasă, și manifestările agresive specifice care 

pot fi identificate în contextul școlar. 

Pentru a stabili rolul factorului social în determinarea anumitor tipuri de 

manifestări agresive, avem în vedere analiza variabilelor care sunt legate de relația cu 

colegii, respectiv atribuțiile elevilor referitoare la colegii de clasă. Dintre acești factori, 

vor fi incluse în analiză factorii de statut social, cum sunt preferința socială și 
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popularitatea socială, respectiv factorii cu o încărcare emoțională și cognitivă specifică, 

precum admirația și prietenia între colegi.  

În legătură cu factorii cognitivi, dorim o explorare detailată a rolului pe care îl au 

diferite funcții executive în influențarea și predicția comportamentului agresiv în 

populația elevilor școlari. Ne propunem identificarea rolului funcțiilor de reglare, 

monitorizare și auto-reglare în sarcină, respectiv stabilirea gradului în care aptitudinile 

strategice influențează manifestarea diferitelor forme ale agresivității.  

Pentru a creea legătura între predictorii cognitivi și sociali, vom analiza în final și 

efectul statutului social asupra caracterului agresiv al atribuțiilor (reprezentări, asocieri 

legate de colegii de clasă) fomrulate de către elevii cu un nivel ridicat de agresivitate. 

 

1.2 Obiective metodologice 

Din punct de vedere metodologic, s-a avut ca scop completarea și îmbunătățirea 

instrumentarul folosit pentru evaluarea tipurilor de agresivitate manifestate de către elevi 

în școală. S-a dorit totodată, introducerea unui instrument, care poate fi aplicat în 

populația elevilor din Transilvania, atât la elevii de etnie română, cât și la etnicii 

maghiari. Pentru atingerea acestui obiectiv, am realizat un studiu de validare a 

Chestionarului de Atitudini față de Colegi (Camodeca, 2010). 

Pentru că instrumentele folosite pentru evaluarea funcțiilor executive sunt incluse 

în momentul de față în instrumentarul aplicat în analiza capacității de rezolvare a 

problemelor, s-a dorit validarea unui instrument care evaluează aptitudinile strategice ale 

elevilor din clasele primare. Astfel, am adaptat instrumentul ”Meta-aventura- În căutarea 

comorii” la populația elevilor din Transilvania, obținând o adaptare în limba română, 

respectiv o variantă în limba maghiară.  

Aceste instrumente completează instrumentarul folosit în procesul de evaluare a 

elevilor, pe de o parte prin proprietățile psihometrice pe care le au, pe de altă parte, prin 

structura lor ludică și modul aplicării, care este ideală în cazul elevilor din clasele 

primare.  

 

1.3 Obiective practice 

Ca obiectiv final, ne-am propus să creăm modelul teoretic al factorilor socio-

cognitivi cu rol predictiv asupra apariției comportamentelor agresive, în vederea realizării 

unor programe de prevenție, care au în vedere relația complexă dintre acești factori. 
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CAPITOLUL 2 

ASPECTE TEORETICE 

 

2.1 Statutul social, preferinţa socială şi popularitatea percepută 

Literatura de specialitate enumeră o gamă variată de forme şi funcţii de 

agresivitate, care se asociază cu relaţiile sociale ale elevilor în diferite moduri (Card şi 

colab., 2008). Începând cu anii 1980, literatura de specialitate descrie o gamă variată de 

tipuri de agresivitate, incluzând în analiză şi forme indirecte, care rănesc victima prin 

prizma relaţiilor sociale, stării emoţionale cauzate (Bjorqvist, Lagerspetz şi Kaukianinen, 

1992; Crick, 1995; Crick şi Grotpeter, 1995).  

Conform  orientării utilizate de psihologia americană, statutul social este definit 

ca fiind o stare bipolară (plăcut-antipatic) și este operaționalizat ca și preferință socială 

(Olweus, 2001). Această orientare s-a axat pe relaţia dintre agresivitate şi respingere, 

considerând faptul că între cei doi factori există o legătură puternic pozitivă. O serie de 

studii au demonstrat faptul că elevii agresivi care manifestă diferite tipuri de agresivitate 

pot prezenta un statut social ridicat, în cazul în care acest statut nu este operaţionalizat 

prin parametrii plăcut-antipatic (Farmer și colab., 2003; Rodkin, Farmer, Pearl, și Van 

Acker, 2000). Datele referitoare la un nivel ridicat de popularitate şi un nivel scăzut de 

simpatie în cazul elevilor agresivi (Farmer şi colab., 2003), au dus la conceptualizarea 

diferențiată a popularitatății sociometrice şi popularității percepute. Popularitatea 

sociometrică se stabileşte în funcţie de nivelul de preferință socială în clasă (elevul este 

plăcut de către colegi sau le este antipatic) (Rubin, Bukowski și Parker, 1998). 

Popularitatea percepută este măsurată prin gradul de popularitate pe care un elev îl 

atribuie celuilalt, în funcție de percepţia popularității aceluia (Adler și Adler, 1998). 

Datele demonstrează că agresivitatea se relaţionează negativ cu preferinţa, dar pozitiv cu 

percepţia asupra popularității elevului (Cillessen şi Mayeux, 2004). Studiile longitudinale 

arată că această relaţie este puternică începând cu clasele gimnaziale şi până la 

adolescenţă (Cillessen și Mayeux, 2004; Rose, Swanson şi Waller, 2004). Cercetările 

legate de elevii agresivi şi relaţiile sociale ale acestora arată asocieri ambigue între cei doi 

factori (Farmer şi colab., 2003). Elevii agresivi care sunt respinşi de către colegi, sunt 

totuşi membrii unor grupuri, şi mulţi dintre ei au poziţii sociale influente (Bagwell, Coie, 

Terry şi Lochman, 2000). Relaţia dintre popularitate şi statutul sociometric este 

contradictorie: mulţi elevi populari, sunt lideri într-un anumit grup, dar nu sunt preferaţi 

social (statut sociometric) (Lease, Kennedy şi Axelrod, 2002). 
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2.2 Asocierea formelor şi funcţiilor agresivităţii şcolare cu relaţiile sociale ale 

elevilor 

Cele mai frecvente forme de agresivitate în cazul cărora s-a studiat asocierea cu 

relaţiile sociale sunt: agresivitatea directă-indirectă; agresivitatea deschisă-mascată; 

agresivitatea instrumentală şi agresivitatea relaţională. Dintre funcţiile agresivităţii, 

obiectivul studiului nostru vizează funcţia reactivă, respectiv funcția proactivă a 

agresivităţii (Crick și Dodge, 1994; Dodge și Coie, 1987). Aceste funcții au rol important 

în determinarea comportamentului agresorului, precum şi în determinarea 

comportamentului victimelor în mediul şcolar. 

Agresivitatea reactivă presupune mânie și comportament ostil manifestat ca 

reacție la o provocare. Agresivitatea proactivă este orientată spre obiectiv, planificată, și 

nu necesită prezența sentimentului de mânie sau a unui stimul provocativ. O meta-analiză 

recentă (Card şi Little, 2006) arată că atât comportamentul agresiv reactiv cât şi cel 

proactiv se asociază cu un statut sociometric slab. Relaţia agresivităţii reactive cu statutul 

social slab este mai puternică, decât relaţia agresivităţii proactive cu statutul negativ. 

Agresivitatea reactivă este de obicei mai puţin tolerată de către elevi decât cea proactivă, 

şi se asociază cu un nivel scăzut de preferinţă socială atât în clasele primare, cât şi în 

adolescenţă (Vitaro şi colab., 2006).  

 

2.3 Agresivitatea școlarilor și funcțiile executive 

Funcțiile executive sunt văzute ca și constructe cognitive implicate în aptitudinile 

de planificare și reglarea comportamentului orientat spre un obiectiv (Mesulam, 2002). 

Literatura de specialitate enumeră mai multe procese coordonate de către funcțiile 

executive: gândirea abstractă, planificarea strategică, gândirea flexibilă, manipularea 

informațiilor în memoria de lucru, aptitudini de decizie, rezolvarea de probleme, inhibiția 

comportamentală, reglarea emoțională și monitorizarea sarcinilor, respectiv auto-

monitorizarea (Bechara și Van Der Linden, 2005; Ylvisaker şi Feeney, 2002). Toate 

componentele enumerate presupun o abordare cognitivă de tip top-down, și sunt necesare 

pentru desfășurarea comportamentelor care au un obiectiv și necesită coordonare și 

flexibilitate în gândire (Hughes și Graham, 2002). Un studiu experimental recent a arătat 

că procesele de inhibiție, controlul emoțional, gândirea flexibilă, respectiv auto-reglarea 

sunt predictive asupra comportamentului agresiv al adulților (Giancola, Godlaski și Roth, 

2011).  

Datele referitoare la relația funcțiilor executive cu agresivitatea și problemele 

comportamentale arată că disfuncțiile executive au rol predictiv asupra comportamentelor 

agresive și impulsive (Pennington și Bennetto, 1993). Rezultatele arată că aptitudinile de 

inhibiţie sunt factori protectivi, iar un nivel dezvoltat al acestora se asociază cu mai 

puține probleme comportamentale (Riggs și colab., 2004).  

Recent, dificultățile la nivelul proceselor inhibitorii au fost identificate și în cazul 

elevilor agresivi dintr-un eșantion non-clinic (Ellis și colab., 2009). Studiul efectuat pe un 
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grup de băieți (N=83) a evidențiat o relație specifică a deficiențelor în capacitățile 

inhibitorii și aptitudinile de planificare în cazul elevilor care manifestă agresivitate de tip 

reactiv. Cercetătorii au evidențiat că relația dintre funcțiile executive deficitare și 

diferitele tipuri de agresivitate este moderată de către atribuțiile ostile ale elevilor (Ellis și 

colab., 2009).  

 

2.4 Evaluarea agresivității și a aptitudinilor strategice la elevii școlari 

2.4.1 Instrumente pentru evaluarea agresivității elevilor 

În demersul evaluării nivelului de agresivitate al elevilor, respectiv a analizării 

efectelor unor programe de intervenție, cercetătorii folosesc o gamă largă de instrumente 

(Card și colab., 2008). Deși în cercetare se promovează folosirea a mai multor surse de 

date (evaluările profesorilor, evaluarea din partea colegilor, evaluările de către familie, 

observații), majoritatea acestor surse oferă informații prin intermediul instrumentelor de 

tip chestionar și inventar (ex. Mathieson și Crick, 2010). Observațiile și alte tipuri de 

evaluări reprezintă aproximativ 15% din totalul instrumentelor folosite (Card și colab., 

2008) . 

Numărul de scale care pot fi aplicate în cazul acestei populații de elevi este scăzut 

din mai multe motive: 

 O parte dintre instrumente evaluează comportamentul delincvent sau criminal și 

nu nivelul de agresivitate din populația non-delincventă. (Tremblay, Pihl, Vitaro 

și Dobkin, 1994); 

 O parte dintre instrumente au fost dezvoltate pentru evaluarea unor populații 

speciale, precum tinerii din clinicile de psihiatrie (Morrison, 1993); tineri din 

penitenciare (Oyserman și Saltz, 1993); tineri cu ADHD sau tulburări de conduită; 

 Instrumentele folosite diferențiază în număr limitat între subtipurile de 

agresivitate, fapt care duce la o predicție mai puțin diferențiată a agresivității 

(Kokko și colab., 2009) și la implementarea unor programe preventive a căror 

eficiență nu poate fi testată pentru diferitele forme ale agresivității. 

 Unele instrumente au fost dezvoltate pe populații de studenți (Buss și Durkee, 

1957; Buss și Perry, 1992) și adolescenți (Kolbe, Kann și Collins, 1993). Scalele 

care sunt folosite în cazul elevilor din ciclul gimnazial prezintă problema 

nediferențierii între subtipuri, respectiv a omiterii criteriului de frecvență (Orpinas 

și Frankowski, 2001). Multe dintre scalele de auto-evaluare evaluează intenția 

comportamentului agresiv (Deluty, 1979).   

În momentul de față, nu cunoaștem scale de auto-evaluare ale tipului de agresivitate 

standardizate pe populația română și maghiară, care vizează elevii cu vârsta între 8-12 

ani, și care diferențiază între subtipuri de agresivitate, respectiv frecvența 

comportamentului agresiv. 



 10 

2.4.2 Instrumente pentru evaluarea aptitudinilor de tip strategic 

Aptitudinile și strategiile sunt evaluate la copii prin diverse metode care folosesc 

în preponderență jocuri logice, precum PappaLOTTO, Hexip (Bottino, Ferlino, Ott și 

Tavella, 2007), sau situații sociale neașteptate (Warden și MacKinnon, 2003). În timp ce 

jocurile strategice încorporează aptitudini de selecție, prelucrare și verificare a datelor și 

reflectă gradul de dezvoltare a gândirii abstracte și aptitudinilor decizionale, situațiile 

sociale vizează mai ales strategiile de rezolvare a situațiilor conflictuale (ex. Green și 

colab., 2008; Walker și colab., 2002). 

În cazul comportamentului agresiv, considerăm că sunt importante mai ales 

funcțiile executive sociale, care joacă rol în analiza și înțelegerea stimulilor sociali, în 

vederea interpretării comportamentului colegilor (Ylvisaker și Feeney, 2002). 

Considerăm  necesară folosirea unui instrument care încorporează atât itemi de evaluare a 

funcțiilor cu un nivel înalt de abstractizare, cât și itemi cu caracter social care influnțează 

deciziile emoționale și cognitive.  

 

CAPITOLUL 3 

CERCETARE ORIGINALĂ 

STUDIUL 1 

3. Meta-analiza cantitativă a asocierii formelor şi funcţiilor  

agresivităţii şcolare cu statutul social al elevilor 

 

3.1 Obiective 

Obiectivul principal al meta-analizei este obţinerea date cantitative referitor la 

asocierile specifice dintre percepția socială a elevilor (statut sociometric, popularitate) şi 

diferitele subtipuri, respectiv funcţii ale agresivităţii în populația elevilor din clasele 

primare.  

Ne propunem identificarea rolului sexului elevilor implicaţi în procesul 

agresivităţii şcolare referitor la tipul de agresivitate manifestat şi statutul social, al 

elevilor.  

 

3.2 Caracteristicile studiilor incluse 

Tipul eșantionului vizat poate înfluența puterea mărimii de efect pentru relația 

subtipuri de agresivitate-relații sociale. Legătura factorilor vizați poate fi mai slabă 

datorită faptului că este vorba de eșantioane normale, din care sunt excluși elevii care au 

diagnostic clinic sau sub-clinic de AD, HD, ADHD, sau alte tulburări din categoria 

tulburărilor comportamentale.  

Sexul participanților. Datele din studiile disponibile susțin în general o 

reprezentare mai mare a băieților în manifestarea diferitelor forme de agresivitate (Vitaro 

și colab., 2006; Salmivalli și Nieminen, 2002; Lansford și colab., 2002).  
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3.3 Metodă 

3.3.1.Selecția studiilor 

În studiul prezent s-au inclus toate studiile empirice care au vizat relația 

subtipurilor sau funcțiilor agresivității cu relațiile sociale ale elevilor din clasele primare. 

Obiectivul nostru a fost să stabilim intensitatea relației dintre acești factori în populația 

non-clinică a școlarilor.  

Pentru identificarea studiilor incluse în meta-analiză, s-au folosit două surse. 

Prima categeorie de surse au fost bazele de date electronice PSYCINFO 

(www.psycinfo.com), Science Direct (www.sciencedirect.com), ANELIS 

(www.anelis.ro) și WILEY (www.onlinelibrary.wiley.com). Căutarea s-a efectuat prin 

utilizarea termenilor cheie: ”aggression subtypes and rejection”, ”social relations”, 

”social preference”, ”popularity”, ”peer rejection”, ”forms of aggression and social 

preference”. O a doua sursă au reprezentat-o bibliografiile studiilor care au corespuns 

criteriilor, cu ajutorul cărora s-au identificat alte studii care pot fi incluse în meta-analiză. 

Căutarea inițială în bazele de date a permis selectarea a 20 de studii care au corespuns 

criteriilor și au descris termenii de referință. În urma analizei de eligibilitate, s-au inclus 

în meta-analiză un număr de 15 de studii, care reprezintă 57,6% dintre studiile selectate 

inițial.  

 

Criteriile de selecție a studiilor 

Pentru includerea studiilor în meta-analiză s-au utilizat următoarele criterii de selecție: 

1. Studiul să ofere date cantitative referitoare la asocierea dintre una sau mai 

multe subtipuri de agresivitate și percepția socială a elevului despre colegi sau 

propriul statut social. 

2. Studiul să vizeze copii din clasele primare până în clasele 5 și 6 din ciclul 

gimnazial. 

3. Studiul să vizeze elevi din sistemul de învățământ normal (de stat sau privat) și 

să nu includă elevi care învață în regim special (ex. elevi din clasele speciale, 

elevi încarcerați, elevi din școli cu profil specific, precum profil sportiv). 

4. Studiile vizează eșantioane non-clinice sau subclinice, participanții nu sunt 

diagnostizați cu deficit de atenție (AD), hiperactivitate (HD), Deficit de atenție și 

tulburare hiperkinetică (ADHD), comportament defiant (ODD), depresie, 

anxietate sau tulburări de comportament. 

5.Studiile oferă suficiente informații cu privire la caracteristicile participanților, 

caracteristicile metodologice și cele de conceptualizare a factorilor. 

6. Studiile trebuie să prezinte corelații referitoare la asocierea subtipurilor de 

agresivitate cu percepția socială a elevilor despre colegi, sau trebuie să furnizeze 

date cu ajutorul cărora se pot efectua calculele corelaționale. 

http://www.psycinfo.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.anelis.ro/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
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Studiile incluse în meta-analiză au fost realizate pe un număr total de 7586 de 

subiecți (N), dintre care 3783 băieți și 3803 fete. Majoritatea studiilor au prezentat mai 

multe mărimi de efect, în total efectuându-se calcule pentru 33 de mărimi de efect.  

 

3.3.2 Codificarea studiilor 

Codificarea caracteristicilor studiilor s-a realizat pe cinci parametrii. S-a codificat 

numărul de subiecți, sexul participanților, variabilele tipurilor de agresivitate, variabilele 

percepției sociale a colegilor, respectiv modul colectării de date. 

 

3.4 Rezultate 

Datele meta-analizei demonstrează că există o relație semnificativă între diferitele 

forme de agresivitate și statutul social al elevilor până la vârsta de 12 ani. Rezultatele 

arată o mărime de efect generală medie (d= 0,60) pentru relația subtipurilor de 

agresivitate cu statutul social din mediul școlar. Datele arată un efect mediu pentru 

agresivitatea de tip reactiv/proactiv și statutul social al elevilor (d= 0,64). Din perspectiva 

relațiilor sociale, preferința socială a elevilor arată o asociere cu efect mediu spre mare 

(d= 0,73) cu diferitele subtipuri de agresivitate. Agresivitatea de tip deschis-relațional 

prezintă o mărime de efect mică (d= 0,46) în relația cu statutul social al elevilor. O 

mărime mică s-a găsit și în cazul asocierii subtipurilor de agresivitate cu dimensiunea 

socială de acceptare-respingere (d= 0,37). 

Datele corectate în funcţie de mărimea eşantionului arată că dintre tipurile de 

agresivitate, agresivitatea de tip reactiv-proactiv este influențată într-un mod pronunțat de 

către caracteristicile statutului social pe care îl au elevii în clasă (D= 0,73). Preferința 

socială și subtipurile de agresivitate prezintă o legătură cu efect mare (D= 0,79). O relație 

puternică arată și subtipurile de agresivitate și statutul social (D= 0,74) 

Pentru analiza heterogenității s-a efectuat analiza Q al lui Cochrane, cu ajutorul 

căreia am calculate indicele I
2 

care descrie gradul heterogenității studiilor comparativ cu 

variabilitatea totală a estimărilor de efect obținute.  

În urma calculelor efectuate, s-a obținut un procent de heterogenitate de 22%. 

Acesta este un procent foarte scăzut, ceea ce înseamnă că efectele de mărime au valoare 

predictivă, deoarece reprezintă efecte a căror prezență este probabilă în populație.  

 Referitor la efectul moderator al sexului participanților în relația dintre 

agresivitate și  statutul social, proba statistică t nu a arătat diferenţe semnificative între 

eşantioanel băieţilor şi fetelor (t=1.17, p≥0,05).  
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3.5 Discuții 

 Rezultatele obținute arată că studiile care vizează asocierea specifică între tipurile 

de agresivitate și statutul social al elevilor în clasă, evidențiază o relație cu efect mediu. 

Acest rezultat este congruent cu datele mai multor cercetări referitoare la influența 

reciprocă a diferitelor forme de agresivitate asupra statutului social al elevului agresiv 

(Farmer și colab., 2003; Rodkin, și colab., 2000 Dodge și colab., 2003). Rezultatele 

obținute arată un efect mai puternic pentru relația dintre agresivitatea de tip reactiv-

proactiv și relațiile sociale, respectiv pentru preferința socială și subtipurile de 

agresivitate. Efectul puternic pentru aceste două variabile poate fi explicat prin faptul că 

acestea sunt variabile cu o influență variată asupra agresivității școlare.  

 

STUDIUL 2 

4. Studiul de validare a chestionarului de Atitudini față de Colegi pentru evaluarea 

agresivității școlare și a instrumentului”meta-aventură- În căutarea comorii” pentru 

evaluarea aptitudinilor strategice ale școlarilor. 

Adaptare la limba română și maghiară 

 

4.1 Obiective generale 

Primul obiectiv este validarea Chestionarul de Atitudini față de Colegi 

(Camodeca, 2010) în populaţia română şi maghiară a elevilor din ciclul primar.  

Al doilea obiectiv își propune adaptarea la populația de elevi români, respectivi 

maghiari din clasele 4-6, a chestionarului ”În căutarea comorii” (Antonietti și Sala, 

2009), elaborat pentru evaluarea diferitelor aptitudini strategice.  

Obiectivul studiului este stabilirea proprietăților psihometrice ale instrumentelor 

pe un lot român, respectiv unul maghiar, pentru obținerea informațiilor referitoare la 

validitatea și gradul de fidelitate a instrumentului în populația elevilor din Transilvania.  

 

4.2 Adaptarea Chestionarului de Atitudini față de Colegi (AC) la limba română  

4.2.1 Metodă  

S-a efectuat un studiu corelațional, care analizează validitatea de aspect, 

validitatea de conținut și validitatea de construct a Chestionarului de Atitudini față de 

Colegi (AC). Pentru a stabili gradul de fidelitate a scalei, s-a analizat  consistența internă 

și s-au efectuat calcule pentru fidelitate prin metoda formelor paralele pe un eșantion de 

421 de elevi de etnie română și 411 de elevi  maghiari, cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani. 

  

4.2.1.1 Participanți  

 Pentru realizarea validării AC, s-au obținut un număr de 421 de participanți 

(m=10.4). Pentru constituirea grupului de participanți s-a folosit selecția de tip cluster. 

Principalele criterii au fost limba maternă (au fost selectați elevi vorbitori de limbă 

română), vârsta (între 8-12) și clasa de care aparțin elevii (clasele 4-5).  
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Din numărul total de participanți, 47.5% au fost băieți și 52,5% fete. Participanții 

au provenit din orașele a patru județe din Transilvania. 

 

4.2.1.2 Instrumente 

 Chestionarul de atitudini față de colegii de clasă este o scală italiană dezvoltată 

de către Marina Camodeca în 2010 (Camodeca, 2010). Cuprinde 36 enunțuri 

despre comportamentul și cognițiile legate de atitudinea subiectului față de colegi. 

Fiecare enunț este evaluat pe o scală de la 1 la 4, 1 reprezentând enunțul absolut 

fals, iar 4 enunțul referitor la comportamentul care apare ca fiind caracteristică 

subiectului. Scala evaluează 6 manifestări ale comportamentului agresiv al 

copiilor, distribuit pe două dimensiuni bipolare: agresivitatea de tip deschis-

relațional și agresivitatea de tip reactiv-proactiv.  

 Raport scris din partea profesorilor pentru simptomele tulburării de conduită 

Raportul conține identificarea simptomelor tulburării comportamentale, care se 

evaluează prin răspunsuri da/nu, cu un index al intensității care variază pe o scală 

de la 0-la 3. 

 

4.2.1.3 Procedură 

În cadrul procesului de adaptare a chestionaului AC, au fost realizate măsurători 

cu scala AC, și s-a obținut raportul profesorului referitor la prezența semnelor tulburării 

de comportament. 

 

4.2.2 Rezultate  

Validitatea de aspect a scalei traduse s-a realizat prin analiza interviurilor cu 

participanții, și a interviurilor cu cinci cadre didactice și patru psihologi specialiști.  

Pe baza datelor obținute se poate afirma, că itemii formulați se adresează 

aspectelor importante și caracteristicile specifice ale agresivității școlare. Specialiștii au 

identificat cele două forme principale vizate (agresivitatea deschisă și relațională), 

respectiv funcțiile reactive și proactive care apar în itemi.  

Analiza validității de conținut și cea a validității constructelor s-a realizat în 

paralel, prin realizarea unei extrageri de componente și o analiză factorială care să 

permită identificarea constructelor principale. Indicele Alpha Cronbach pentru cei 36 de 

itemi ai acestei scale este de α= .92 (N=419). Datele referitoare la fidelitatea subscalelor 

arată indici Alpha Cronbach buni pentru subscalele de agresivitate reactivă deschisă α= 

.83  și agresivitate proactivă relațională α= .81. În celelalte cazuri, fidelitatea este slabă și 

pune la îndoială validitatea scalei.  

În urma analizei factoriale realizate pentru stabilirea validităţii de construct , s-au 

exclus 6 itemi. Excluderea acestor itemi permite o structurare mai clară pentru cele patru 

componente principale. Denumirea și fidelitatea componentelor sunt prezentate în 

Tabelul 1. 
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Tabelul 1- Componentele principale ale AC, identificate în baza analizei factoriale 

nr Componente principale 

Număr 

itemi 

Scoruri fidelitate  

α= 

1 Total AC 30 .91 

2 Agresivitate Deschisă 12 .88 

3 Agresivitate Proactivă 8 .74 

4 Agresivitate Relațională 7 .79 

5 Agresivitate Deschisă Proactivă 3 .47 

 

Rezultatele calculelor de fidelitate internă arată că fidelitatea ultimei subscale este 

inacceptabilă (Tabelul 1.). În urma unor calcule de verificare, s-a recurs la încorporarea 

acestor itemi în subscala de agresivitate proactivă. 

În cazul validității de conținut, se desprinde concluzia, că validitatea poate fi 

calificată ca fiind bună pentru trei componente principale: agresivitatea deschisă, 

proactivă și relațională. Nu se confirmă componentele mixte. 

Chestionarul final, adaptat la limba română pentru elevii din clasele primare este 

structurat pe subscalele prezentate în Tabelul 2. 

 

Tabelul 2.- Subscalele Chestionarului de Atitudini față de Colegi, versiunea validată 

în limba română (N=-419) 

nr Componente principale Număr 

itemi 

Scoruri fidelitate 

α= 

1 Agresivitate Deschisă 12 .88 

2 Agresivitate Proactivă 11 .77 

3 Agresivitate Relațională 7 .79 

4 Total Chestionar AC 30 .91 

 

Pentru evaluarea consistenței interne a scalei finale am efectuat și o analiză 

randomizată split-half pe itemi. Rezultatele indică o consistență internă bună a 

chestionarului.  

În cazul verificării gradului de validitate prin metoda formelor paralele, s-a 

calculat corelația scalelor cu prezența unor simptome de tulburare de conduită, obținute 

de la profesorii și diriginții elevilor. Rezultatele arată, că nivelul agresivității obținut cu 

ajutorul chestionarului arată o corelație puternică cu semnele tulburărilor de 

comportament (r (419) = .73, p≤ .000). 

De asemenea, s-a efectuat o analiză a consistenței de tip split-half pe lot, cu 

subloturi randomizate. Coeficientul α= .92 (N=218) pe primul eșantion randomizat, 
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respectiv α= .90 (N=201) pe cel de-al doilea, dovedesc nivelul bun al fidelității itemilor 

în cadrul celor două subloturi. 

Rezultatele referitoare la incidența diferitelor forme de agresivitate în eșantion, 

sunt congruente cu datele regăsite în literatura de specialitate. 

 

4.3 Adaptarea instrumentului Meta-aventura- În căutarea comorii în limba română 

4.3.1 Metodă 

S-a stabilit gradul de fidelitate a scalei, precum și consistența internă a 

chestionarului cu ajutorul indicilor α Cronbach. S-au efectuat calcule pentru corelarea 

datelor cu metode paralele pe lotul de elevi români (N=421), cu vârsta între 8-12 ani. 

 

4.3.1.1 Participanți  

 Participanții au fost elevii din lotul pe care s-a realizat adaptarea chestionarului 

AC la limba română. 

 

 4.3.1. 2 Instrumente 

1. Proba Meta-aventura “În căutarea comorii” 

Instrumentul este un instrument italian de evaluare a aptitudinilor de tip strategic, 

versiunea pentru școala primară (Antonietti și Sala, 2009).  

 

Proba se referă la următoarele aptitudini strategice: 

 Evaluare de date (itemul 2.),  

 evaluare a resurselor (itemul 5),  

 evaluarea argumentelor contradictorii (itemul 6.) 

 Monitorizarea greşelilor (itemul 7.) 

 Proiectarea evenimentelor viitoare (itemul 3.) 

 Procese de alegere (itemii 9. és 10.) 

 Proiectarea activităţilor: stabilirea priorităţilor individuale (itemii 1. şi 8.), 

stabilirea ordinii activităţilor (itemul 4.) 

Proba se segmentează pe 10 episoade.În fiecare segment, sarcina este alegerea 

între 3 alternative strategice. Fiecare dintre alternativele evaluate are un punctaj între 1-3, 

în funcţie de gradul în care reprezintă o abordare strategică. În încheierea probei, 

participanţii sunt rugaţi să termine povestea. Proba a fost dezvoltată pentru a fi aplicată în 

contextul clasei.  

 

2. Sarcina Ceasului (Clock Task) (Moron, 1997) 

Proba este folosită pentru evaluarea aptitudinii de automatizare a acțiunii și de inhibiție a 

răspunsurilor automatizate. Proba se structurează pe patru itemi, care reprezintă o serie de 

ceasuri care arată ore diferite. Primii trei itemi sunt identici și sunt folosiți pentru 

automatizarea răspunsurilor.  
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Ultimul item este folosit pentru evaluarea inhibiției post-automatizare. Se calculează trei 

scoruri: scor total pentru lipsa de precizie, scor de rigiditate (rigiditate în gândire), scor de 

automatizare (set shifting). 

3. Raport scris din partea profesorilor pentru simptomele tulburării de 

comportament 

4.3.1.3 Procedura 

În cadrul procesului de adaptare a instrumentului, elevii au fost evaluați în două etape. În 

cadrul primei etape, participanților (N=411) li s-a administrat instrumentul Meta-aventura 

”În căutarea comorii”. În etapa a doua, elevii cărora profesorii i-au îngăduit să participe 

(N=96), au completat sarcina Ceasului (Moron, 1997). Rapoartele scrise referitoare la 

prezența semnelor de tulburare de conduită au fost obținute de la învățători, respectiv 

diriginți. 

 

4.3.2 Rezultate 

Pe baza informațiilor obținute, am concluzionat, că instrumentul nostru integrează 

itemi de monitorizare a sarcinilor, planificare strategică, manipulare a datelor în memoria 

de lucru, gândire strategică, organizare a informațiilor, percepția stimulilor sociali și 

interpretarea consecințelor (Ylvisaker și Feeney, 2002).  

Specialiștii au identificat majoritatea aptitudinilor strategice descrise de autor 

(Antonietti și Sala, 2009): aptitudini de decizie, de stabilire a priorității, de selecție a 

celor mai relevante informații, de planificare.   

Pentru stabilirea validității de conținut, am analizat literatura de specialitate cu 

privire la definiția conceptului, factorii incluși în componenta teoretică și tipul itemilor 

folosiți pentru evaluarea aptitudinilor strategice în alte instrumente. Studiile care 

raportează evaluarea aptitudinilor strategice sociale, folosesc instrumente având ca și 

componente centrale (Warden și MacKinnon, 2003; Green și colab., 2008; Walker și 

colab., 2002): situații sociale neașteptate; situații de alegere și selecție a unor strategii 

adaptative versus situații inadaptative; situații de decizie. Componentele instrumentelor 

folosite în literatura de specialitate au fost identificate și în instrumentul nostru, care 

prezintă totodată o structură clară în ceea ce privește relația dintre itemi și factorul 

aptitudinii strategice sociale (Antonietti și Sala, 2009). 

În urma analizei noastre, am stabilit 8 componente principale, regăsite în 

intsrumentul prezentat: evaluare de date; evaluare de resurse; evaluare de argumente 

contradictorii; monitorizarea greșelilor; proiectarea evenimentelor viitoare; procese 

decizionale; proiectarea priorităților individuale; proiectarea ordinii activităților. 

Analiza factorială efectuată nu a identificat factori separați pe care s-ar grupa 

itemii, aceștia manifestând o distribuție variată.   
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Din perspectiva validității de conținut, instrumentul evaluează componente 

diferite ale aptitudinilor strategice, care deși arată corelații semnificative cu componenta 

superioară, se raportează în mod diferențiat între ele.  

Calculele validității între metode arată o asociere semnificativă cu itemii care 

măsoară procesele inhibitorii și monitorizarea/reglarea comportamentală. Acestea sunt 

importante din punctul de vedere al aptitudinilor strategice (Tabelul 3.).  

 

Tabelul 3.-Asocieri între aptitudinile strategice și funcțiile de auto-reglare (N=96) 

Nr. Variabile asociate Indice 

corelație 

r= 

p≤ 

1 Automatizare și stabilirea ordinii informațiilor .26 .01 

2 Inexactitate și evaluarea resurselor -.23 .02 

3 Rigiditate în activitate și stabilirea priorităților .21 .05 

 

Datele din literatură referitor la relația funcțiilor executive cu agresivitatea și 

problemele comportamentale arată că disfuncțiile executive au rol predictiv în privința 

comportamentelor agresive și impulsive (Pennington și Bennetto, 1993). Rezultatele 

noastre arată o asociere semnificativă cu tulburările de comportament (r (419)= .41, p≤ 

.000).  

Informațiile obținute în urma analizelor corelaționale pentru asocierea dintre 

formele de agresivitate (AC) și aptitudinile strategice (În căutarea comorii), au arătat că 

atât reactivitatea (r= .10, p≤ .05), cât și proactivitatea (r= .10, p≤ .05) se asociază pozitiv 

cu un nivel mai ridicat de aptitudinii de planificare. Relația dintre aptitudinile strategice și 

agresivitatea proactivă este una puternică (r= .57, p≤ .000). Strategiile arată o legătură 

mai slabă cu reactivitatea (r= .10, p≤ .05).  

 

4.4 Validarea Chestionarului de Atitudini față de Colegi în limba maghiară  

 

4.4.1 Metodă 

4.4.1. 1 Participanți  

Participanții în studiul de etalonare a chestionarului AC au fost N=411 de elevi 

din clasele 4-5. a șase localități din Transilvania. Participanții au fost selectați din 22 

clase cu predare în limba maghiară, dintre care 12 clase din mediul rural și 10 din mediul 

urban. Vârsta media a participanților este de m= 10.4 ani (SD= 0.70). 

 

4.4.1.2 Instrumente  

Instrumentele folosite au fost cele descrise la validarea instrumentului în populația de 

elevi români. 
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4.4.1.3 Procedura  

 După selecția eșantionului, s-a trecut la efectuarea măsurătorilor. S-au înregistrat 

două seturi de măsurători: 

1. Chestionar de Atitudini față de Colegi- instrument de auto-evaluare, completat de 

către elevi. 

2. Raport scris profesor- evaluarea prezenței unor semne de tulburare de conduită în 

clasă 

 

4.4.2 Rezultate 

Ca prim pas în adaptarea scalei la limba maghiară, s-a analizat validitatea de 

aspect a scalei traduse în limba maghiară. Itemii formulați adresează aspectele importante 

și caracteristicile specifice agresivității școlare.  

Indicele Cronbach Alpha pentru cei 36 de itemi ai acestei scale este de α= .93 

(N=411). Indicii Alpha Cronbach sunt buni pentru subscalele de agresivitate reactivă 

deschisă α= .80  și agresivitate proactivă deschisă α= .84. Pentru agresivitatea relațională 

de tip reactiv și proactiv, datele arată un nivel acceptabil de α= .77, respectiv α= .79, iar 

în celelate cazuri, fidelitatea subscalelor este discutabilă.  

Pentru a obține o adaptare fidelă și optimă și pentru stabilirea validității de 

conținut și a validității constructelor, s-a realizat o analiză factorială. Cele patru 

componente principale obţinute sunt următoarele: agresivitate relațională; agresivitate 

proactiv- deschisă; agresivitate deschisă; agresivitate reactiv-deschisă. 

Calculele arată că fidelitatea ultimei subscale, construită în jurul componentei de 

reactivitate, este discutabilă. Din acest motiv, s-a decis încorporarea itemilor din această 

subscală în componenta agresivității deschise. Integrarea factorului reactiv-deschis este o 

soluție optimă în acest caz. Analiza fidelității (α= .84, respectiv α= .74 și α= .75) arată că 

retragerea itemilor în cauză din subscala de agresivitate deschisă nu afectează 

semnificativ fidelitatea subscalei.  

Chestionarul final, validat în limba maghiară pentru elevii din clasele primare, se 

structurează pe subscalele prezentate în Tabelul 4. 

Tabelul 4.- Subscalele finale ale chestionarului AC, adaptarea la limba maghiară 

(N=411) 

Nr. Componente principale Număr 

itemi 

Scoruri fidelitate 

α= 

1 Agresivitate relațională 12 .85 

2 Agresivitate Proactivă deschisă 6 .84 

3 Agresivitate deschisă 12 .86 

 Total Chestionar de Atitudini față de Colegi 30 .91 

 

Pentru evaluarea consistenței interne a scalei finale s-a efectuat și o analiză 

randomizată split-half pe itemi. Rezultatele descriu o consistența internă este bună.  
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Pentru a testa validitatea de conținut prin aplicație, s-a sumarizat incidența 

formelor de agresivitate, evaluate cu scala adaptată. Rezultatele confirmă datele 

prezentate în literatură.  

În cazul validitiății metodelor paralele, s-au realizat calcule referitoare la 

asocierea agresivității cu simptomele de tulburare de comportament, obținute din raportul 

profesorilor și a diriginților. Rezultatele arată, că nivelul agresivității se asociază cu 

raportul profesorilor despre prezența unor semne de tulburare de conduită (r (409) = .77, 

p≤ .00). 

Pentru a ne asigura că datele nu au fost influențate de către diferențele între elevi, 

s-a realizat analiza consistenței de tip split-half pe lot, cu subloturi randomizate. 

Rezultatele susțin nivelul bun al fidelității itemilor în cele două subloturi.  

 

4.5 Validarea probei „În căutarea comorii” în limba maghiară  

 

4.5.1 Metodă 

4.5.1.1 Participanți  

Participanții în studiul de etalonare a instrumentului ”În căutarea comorii” au fost 

elevii din eșantionul maghiar pe care s-a etalonat și chestionarul AC (N=411).  

 

 4.5.1.2 Instrumente 

Instrumentele folosite sunt cele descrise la lotul de elevi români: 

1. Instrumentul Meta-aventura “În căutarea comorii” 

2. Raport scris profesor 

3. Sarcina Ceasului (Moron, 1997) 

 

4.5.1.3 Procedură 

Procedura aplicată este identică cu cea aplicată în eșantionul român. La a doua evaluare, 

51de elevi au completat sarcina Ceasului (Moron, 1997).  

 

4.5.2 Rezultate 

În cadrul procesului de analiză a validităţii de conținut, s-au identificat aceleaşi 

componente care au fost detailate la versiunea română a instrumentului.  

A naliza factorială nu a relevat factori separați, pe care itemii ar putea fi grupați. 

Acest lucru este susținut și de analiza consistenței interne pe cei 10 itemi, care arată un 

nivel α= .09.  

În cadrul verificării validității între metode, rezultatele arată că aptitudinile de 

stabilire a priorităților se asociază negativ cu aptitudinile de automatizare (r (49) =  -.34, 

p≤  .01). Capacitatea de manipulare a datelor se asociază negativ cu gradul de inexactitate 

(r (49) =  -.29, p≤  .05). 
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S-a testat și asocierea factorilor de agresivitate cu aptitudinile de planificare, 

respectiv scorul general pentru aptitudini strategice. Rezultatele din eșantionul maghiar 

nu au reliefat relația dintre agresivitatea reactivă și aptitudinile de planificare, menționate 

în literatură (Ellis și colab., 2009). Rezultatele arată de asemenea o asociere importantă 

cu tulburările de comportament (r (409) = .33, p≤  .000).  

 

4.6 Discuții  

 Rezultatele validării chestionarului AC în eșantionul român arată faptul că există 

diferențe în privința componentelor principale care se regăsesc în eșantionul român, și 

maghiar față de componentele regăsite în populația italiană, pentru care a fost dezvoltată 

(Antonietti și colab., 2011). În ambele loturi am găsit trei componente finale pe baza 

cărora pot fi structurați itemii scalei originale.  

În privința componentelor, chestionarul AC prezintă în populația dint Transilvania 

doar trei componente, dintre cele șase originale.  

Rezultatele legate de validarea celor două versiuni ale chestionarului AC 

sugerează, că dimensiunea deschis-relațională a agresivității este cea mai reliefată. Dintre 

funcții, instrumentul diferențiază în populația din Transilvania doar funcția proactivă.  

Datele obținute în urma analizelor de validitate și fidelitate susțin faptul că forma 

adaptată a chestionarului AC poate fi aplicată în populația de elevi din Transilvania 

pentru diferențierea formelor deschise, relaționale și proactive ale agresivității.  

Informațiile din analiza fidelității instrumentului ”În căutarea comorii” arată o 

validitate de aspect și de conținut bună, dar fidelitatea internă a instrumentului nu este 

acceptabilă. Asocierea itemilor cu semnele tulburării de comportament, respectiv cu 

anumite funcții executive de monitorizare și auto-reglare cognitivă, ne arată că proba 

susține asocierea cu factorii menționați în literatură ca și corelate (Card și colab., 2008) 

ale aptitudinilor strategice.  

 

STUDIUL 3 

5. Funcțiile executive ca factori determinanți pentru 

agresivitatea proactivă și reactivă în școala primară 

 

5.1 Obiective și ipoteze 

Obiectivul general este identificarea acelor funcţii executive, care sunt factori 

predictivi pentru diferitele subtipuri de agresivitate (reactiv și proactiv) prezente la copiii 

din clasele a 4-a și a 5-a din Transilvania.  

S-au formulat următoarele ipoteze: 

1. Copiii din grupul agresiv reactiv prezintă dificultăți în toate funcțiile executive 

evaluate (aptitudini de planificare, automatizare, rigiditate, inexactitate) în 

comparație cu copiii agresivi proactiv. 
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2. Copiii care prezintă agresivitate reactivă, prezintă mai multe dificultăți de 

atenție și semne de hiperactivitate în comparație cu celelalte subgrupuri.   

3. Controlul inhibiției automatizării prezintă dificultăți mai mari în cazul fetelor 

reactive, decât la băieții reactivi. 

 

5.2 Metodă 

S-a proiectat un studiu corelațional pe un eșantion eterogen compus din elevi de 

clasele 4-5. (N=342) din 5 școli din Transilvania. S-a realizat o selecţie de tip cluster, 

selectând elevi din clasele a 4-a primară şi a 5-a gimnazială, proces finalizat printr-un 

eşantion compus din 342 de elevi. 

Colectarea datelor s-a realizat în patru etape. În prima etapă, copiii au fost 

evaluați pentru stabilirea gradului și tipului de agresivitate manifestat (versiunile adaptate 

ale AC). La o a doua intâlnire elevilor li s-a administrat Proba Ceasului (Moron, 1997), 

iar la o a treia întâlnire elevii au răspuns la întrebările instrumentului ”În căutarea 

comorii” (Antonietti și Sala, 2008), pentru stabilirea aptitudinilor strategice.  

Datele referitoare la dificultățile de atenție și semnele de hiperactivitate au fost 

culese cu ajutorul învăţătorilor şi diriginţilor, prin inventarul SDAI (DuPaul, 

Anastopoulos, Power, Murphy și Barkley, 1994 in DuPaul și colab., 1997).  

 

5.2.1 Participanți  

Participanți în studiu au fost 342 de elevi (m=10.2, SD= 0.71) din clasele 4-5, din 

3 județe din Transilvania. În privința distribuției pe sexe, eșantionul este constituit din 

46.4 % băieți, 53.6% fete. Dintre elevii evaluați, 64.1% sunt de etnie română, iar 35.9% 

sunt etnici maghiarI. 

 

5.2.2 Instrumente 

1. AC- Chestionar de Atitudini față de colegii de Clasă (format adaptat, după 

versiunea italiană al lui M. Camodeca, 2010). (vezi rezultate studiul II). 

2.Meta-aventura “În căutarea comorii”- versiunea pentru școala primară 

(Antonietti şi Sala, 2008). 

3. Sarcina Ceasului (Clock Task) (Moron, 1997). Proba este folosită pentru 

evaluarea aptitudinilor de automatizare a acțiunii și a inhibiția răspunsurilor 

automatizate.  

4. SDAI- scală adaptată după AD/HD Rating Scale- IV (DuPaul, Anastopoulos, 

Power, Murphy și Barkley, 1994 in DuPaul și colab., 1997) pentru evaluarea 

semnelor de hiperactivitate și deficiențe de atenție pentru profesori. Scala 

cuprinde 18 itemi, 9 itemi referindu-se la deficitul de atenție, 9 la disfuncțiile de 

hiperactivitate.  
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5.2.3 Procedura  

S-a efectuat un studiu corelațional cu o selecție a eșantionului de tip cluster. În 

urma aplicării chestionarului AC, s-au calculat 5 scoruri, pentru următoarele forme de 

agresivitate: nivel de agresivitate (general), agresivitate relațională, agresivitate deschisă 

agresivitate reactivă, agresivitate proactivă. Dintre funcțiile executive, s-au evaluat 

aptitudinile strategice (”În căutarea comorii”, versiunea adaptată). Pentru evaluarea 

componentei controlului inhibiției, respectiv a flexibilității în gândire (set shifting), s-a 

folosit Sarcina Ceasului (Moron, 1997). Pentru analiza componentei de hiperactivitate, 

respectiv a celei de atenţie, am efectuat calcule în baza celor două subscale ale 

inventarului SDAI (DuPaul, Anastopoulos, Power, Murphy și Barkley, 1994 in DuPaul și 

colab., 1997).  

 

5.3 Rezultate  

În cazul validării primei ipoteze, rezultatele probei t pe eșantioane independente 

arată,că nu sunt diferențe semnificative între grupele de elevi agresivi reactiv și agresivi 

proactiv în privința variabilelor proceselor executive.  

La cea de-a doua ipoteză, rezultatele arată o tendință de asociere inversă a 

aptitudinilor de automatizare cu nivelul general de agresivitate (r(18)=-.44, p≥0.05), mai 

precis, cu cât mai scăzut este nivelul aptitudinii de automatizare, cu atât mai reactivă este 

eleva în cauză. 

Nici cea de-a treia ipoteză nu s-a confirmat, nu au fost identificate diferențe 

referitor la dificultățile procesului de atenție sau a semnelor de hiperactivitate între elevii 

reactivi și proactivi. Aceste diferențe nu s-au relevat nici la includerea în calcul a 

variabilei de sex.  

Rezultatele noastre susțin că funcţiile executive evaluate se asociază semnificativ 

cu diferitele subtipuri de agresivitate, dar numai în cazul fetelor (Tabelul 5).  

Rezultatele referitoare la rolul sexului și al etniei în relația cu agresivitatea, arată 

că ambii factori sunt moderatori potențiali ai relației dintre deficitele funcţiilor executive 

şi diferitele forme de agresivitate manifestate în şcoală. Datele obținute în urma 

calculelor arată că majoritatea rezultatelor dispar odată cu controlul acestor variabile în 

corelaţii.  

Sexul și etnia elevilor arată asocieri doar cu subtipurile de agresivitate, și nu se 

asociază independent cu funcţiile executive evaluate.  
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Tabelul 5- Asocierea dintre funcţiile executive şi formele agresivităţii la fetele 

agresive (N=44) 

Sublot evaluat Funcție executivă  Tip agresivitate r p 

Fete reactive (N=19) Inexactitate Reactivă .58 ≤.01 

Generală .63 ≤.005 

Proactivă .59 ≤.01 

Fete proactive (N=8) Aptitudini strategice Reactivă  .90 ≤.002 

Fete agresive 

relațional (N=17) 

Inexactitate Proactivă .65 ≤.005 

Generală .66 ≤.005 

Reactivă .61 ≤.01 

Automatizare Proactivă -.52 ≤.05 

Generală  -.48 ≤.05 

Reactivă -.52 ≤.05 

Aptitudini strategice Deschisă -.48 ≤.05 

 

Rezultatele evidențiază faptul că inexactitatea în activitate este componenta care 

se asociază constant și semnificativ cu diferitele subtipuri de agresivitate, și nivelul 

general de agresivitate (Tabelul 6.).  

 

Tabelul 6- Asocierea funcţiilor executive cu formele de agresivitate în funcţie de 

sexul şi etnia elevilor (N= 321) 

Etnie Variablie asociate 
Băieți (N=149) Fete (N=172) 

r p N= r p N= 

Română 
Inexactitate și agresivitate relațională .21 ≤.05 97 - -  

Maghiară  
Inexactitate și agresivitate - - - .37 ≤.002 63 

Inexactitate și agresivitate reactivă - - - .37 ≤.005 63 

Inexactitate și agresivitate proactivă - - - .38 ≤.002 63 

Inexactitate și agresivitate deschisă - - - .29 ≤.01 63 

Inexactitate și agresivitate relațională - - - .26 ≤.05 63 

 

S-a încercat explicarea diferențelor obținute la fete prin diferențele socio-

demografice între loturile de fete. Rezultatele arată că există o diferență semnificativă în 

ceea ce privește gradul de inexactitate (t(46) = -3,13, p≤ .005) între fetele din secuime 

(N=35) și cele din centrul Transilvaniei (N=13).  

În următoarea etapă s-au efectuat analize de regresie, pentru identificarea rolului 

şi efectului aptitudinilor strategice asupra variabilelor de agresivitate. 
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În cadrul calculelor, variabilele de agresivitate au fost introduse ca variabile 

dependente, iar scorurile standardizate ale funcțiilor executive (inexactitate, automatizare, 

aptitudini strategice) ca variabile independente. Variabila de sex, respectiv cea de etnie a 

fost introdusă ca variabilă independentă, dar și ca şi covariabilă, alături de funcțiile 

executive evaluate. În rezultatele obținute, s-a identificat un rol predictor mic al variabilei 

de sex pentru manifestarea diferitelor tipuri de agresivitate. Asocierile regăsite la elevii 

cu comportament agresiv sunt explicate în proporţie de 1-11% de sexul elevilor (Tabelul 

7.).  

Pentru rolul predictiv al variabilei de etnie în modelul explicativ al 

comportamentului proactiv, datele susţin un rol predictiv independent, etnia fiind singura 

variabilă cu efect asupra comportamentului proactiv. În cazul corelaţiei dintre inexactite, 

aptitudini de automatizare, aptitudini strategice şi proactivitate, etnia are un efect mic ca 

predictor al agresivităţii proactive: (β = .15, t= 2.71, p≤ .05) la inexactitate; (β = .14, t= 

2.65, p≤ .05) la automatizare; (β = .14, t= 2.57, p= .01) la aptitudinile strategice. În cazul 

variabilei de rigiditate însă, etnia şi rigiditatea gândirii interacţionează ca şi covariabile în 

predicţia comportamentului proactiv (β = -.46, t= -2.73, p≤ .05). 

Rezultatele noastre evidențiază faptul că sexul are efect predictiv în toate relațiile 

funcțiilor executive cu manifestările agresive.  

Tabelul 7- Efecte predictive ale sexului în relaţia funcţiilor executive cu subtipurile 

de agresivitate (N=320) 

Funcția executivă Tipul agresivității R2 F() p≤ 

Inexactitate Reactiv .09 F(2,318)  17.88 .000 

Proactiv .02 F(2,318)  4.76 .005 

Relațional .01 F(2,318)  3.52 .05 

Deschis .11 F (2,318)  21.75 .000 

Automatizare Reactiv .09 F (2,318)  17.65 .000 

Proactiv .02 F (2, 318)  4.23 .01 

Relațional .01 F (2, 318)  3.44 .05 

Deschis .11 F (2, 318)  21.28 .000 

Aptitudini strategice Reactiv .09 F (2, 317)  17.92 .000 

Proactiv .02 F (2, 317)  5.46 .005 

Deschis .11 F (2, 317)  22.59 .000 

 

Rezultatele arată că nivelul ridicat al agresivităţii reactive nu se asociază cu 

deficienţele la nivelul proceselor de atenţie sau cu simptomele de hiperactivitate 

observate şi raportate de către profesori. Asocieri se prezintă mai ales în cazul 
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agresivităţii proactive, unde la băieţii proactivi (N=11) s-a găsit o legătură între 

aptitudinile strategice şi deficitele la nivelul proceselor de atenţie (r=-.67, p≤ .02).  

La fetele proactive, atât deficienţele de atenţie, cât şi hiperactivitatea se asociază 

pozitiv cu nivelul de proactivitate (r= .86, p≤ .005, respectiv r= .72, p≤ .05).  

La fetele care manifestă agresivitate deschisă (N=7), manifestările reactive se 

relaţionează invers cu simptomele de hiperactivitate (r=- .74, p≤ .05).  

În cazul unui nivel ridicat de agresivitate relaţională, dificultăţile de atenţie 

prezintă o corelaţie negativă cu aptitudinile strategice (r=- .55, p≤ .05), şi o relaţie 

pozitivă cu proactivitatea (r= .55, p≤ .05), dar numai în cazul băieţilor (N=23). În cazul 

unui nivel ridicat de agresivitate deschisă la băieţi (N=27), proactivitatea se asociază cu 

procesele de atenţie deficitare (r= .42, p≤ .02).  

Analiza de regresie nu a evidenţiat un model de influenţă între aptitudinile 

strategice, semnele de reactivitate-proactivitate, respectiv disfuncţii atenţionale sau 

simptome de hiperactivitate.  

 

5.4 Discuții 

Se poate formula concluzia conform căreia, nivelul ridicat de reactivitate a fetelor 

se asociază cu multe subtipuri de agresivitate, care sunt influențate la rândul lor de către 

deficite în acuratețea activităților. Statutul dezavantajat al elevilor reactivi este bine 

documentat în literatură (Ellis și colab., 2009; Crick, Dodge, 1996; Dodge and Coie, 

1987; Hubbard și colab., 2002). Corelaţia negativă a proactivităţii cu aptitudinile de 

planificare a fost de asemenea recent cercetată în literatură (Ellis și colab., 2009). 

Conform lui Ellis şi colab. (2009), asocierea acestor aptitudini cu un nivel ridicat de 

reactivitate se explică prin efectul moderator al atribuţiilor ostile. Acestea au efect invers 

asupra relaţiei proactivităţii cu aptitudinile strategice. Deşi literatura susţine faptul că 

elevii proactivi manifestă o agresivitate planificată, care ar presupune aptitudini strategice 

bune (Hubbard și colab., 2002, Crick, Dodge, 1996; Dodge and Coie, 1987) şi aptitudini 

mai slabe pentru elevii reactivi, acest studiu nu a evidenţiat aceste diferențe între elevii 

reactivi și proactivi.  

Ipoteza conform căreia, dificultățile de automatizare se prezintă mai ponderat în 

cazul fetelor reactive, decât la băieții reactivi, nu a fost confirmată. Băieții prezintă un 

nivel mai scăzut de automatizare decât fetele, dar diferenţa nu este semnificativă.  

Cea de-a treia ipoteză nu s-a confirmat, copiii care prezintă agresivitate reactivă 

nu manifestă mai multe dificultăți de atenție și semne de hiperactivitate în comparație cu 

celelalte subgrupuri. Acest model nu a fost unul valid nici în cazul în cazul introducerii 

variabilei de sex în calcul. Deşi ipoteza a rezultat dintr-un studiu pilot efectuat pe elevi 

italieni cu vârsta medie m= 10.2 (Caravita şi Demeter, 2010), rezultatele nu au fost 

confirmate şi pe acest eşantion. Diferenţele pot fi induse atât de diferenţele culturale 

reale, cât şi de diferenţele care există între profesorii celor două ţări la nivelul percepţiei 

şi evaluării semnelor de AD şi HD.  
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Efectul moderator al sexului referitor la diferitele subtipuri de agresivitate este 

susținut în literatura de specialitate (Card şi colab., 2008). Rezultatetele studiului arată un 

rol minor constant ale acestor variabile în predicţia diferitelor forme de agresivitate. 

Rezultatele arată, că deşi există asociere între aceste funcţii executive şi manifestările 

agresive, acestea nu sunt predictive la comportamentul agresiv studiat.  

Informaţiile obţinute în studiu permit formularea a trei concluzii: 

1. Relaţia funcţiilor executive cu formele de agresivitate se manifestă prin efectul 

diferenţiat al proceselor cognitive la fete şi băieţi.  

2. Variabilele vizate de către noi, respectiv instrumentele folosite nu au reuşit 

cuantificarea diferenţelor apărute la nivelul funcţiilor executive între diferitele 

forme de agresivitate.  

3. Funcţiile executive evaluate prezintă asocierile ipotetizate doar în cazul unor 

nivele ridicate de agresivitate sau asociate cu alte tulburări şi disfuncţii cognitive 

sau comportamentale (ex. AD, HD, ADHD, ODD, CD).  

 

STUDIUL 4 

6. Statutul social și atribuțiile sociale ca predictori 

ai tipurilor de agresivitate manifestate în școală 

 

6.1 Obiective și ipoteze 

Obiectivele studiului se structurează pe două planuri.  

Prima dimensiune vizează relația agresivității și a subtipurilor de agresivitate 

reactivă și proactivă cu statutul social pe care elevul îl are în clasă.  

Al doilea plan își propune să evalueze rolul cognițiilor spontane de tip asociere în 

relație cu statutul și comportamentul agresiv al elevului.  

Pe baza obiectivelor specificate și a literaturii de specialitate din domeniu, am formulat 

trei ipoteze: 

1. Elevii agresivi reactiv prezintă mai multe atribuţii ostile legate de colegii pe care 

îi displac, în comparație cu copiii proactivi. 

2. Copiii agresivi proactiv manifestă mai multe atribuţii agresogene faţă de de copiii 

nepopulari, decât elevii reactivi.  

3. Copiii din grupul agresiv reactiv/proactiv sunt printre cei mai antipatici copii din 

clasă. 

 

6.2 Metodă 

Pentru atingerea obiectivelor, s-a realizat un studiu cu design corelațional pe un 

eșantion de 342 de elevi din 16 clase din Transilvania. 

 În prima fază a fost realizat instrumentul Prompt, pentru identificarea asocierilor 

față de colegii cu un statut specific prin metoda de priming (Caravita, Demeter, 2010).  
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În a doua etapă, s-a realizat validarea în limba română şi maghiară a 

chestionarului AC. Scalele sunt prezentate în Studiul II.  

În a treia etapă, s-a trecut la selecția eșantionului și aplicarea instrumentarului 

descris la capitoul Instrumente. Culegerea de date a avut o durată de 4 săptămâni și a fost 

urmată de etapa de realizarea bazei de date, respectiv analiza și interpretarea rezultatelor.  

 

6.2.1 Participanţi 

Participanții studiului au fost cei 342 de elevi de clasele 4-5, descriși la capitolul 

Participanți din Studiul 2. Date complete au fost culese de la un număr de 321 de elevi. 

 

6.2.2 Instrumente 

1. AC- Chestionar de Atitudini față de colegii de Clasă (forma adaptată de către 

Demeter, după versiunea italiană al lui Camodeca, 2010). Chestionarul cuprinde 

30 enunțuri referitoare la comportamentul și cognițiile legate de atitudinea 

subiectului față de colegi.  

2. Status- fișă compusă din șase întrebări, folosită pentru a identifica statutul 

social al copiilor și matrixul social al grupului vizat.  (Cillessen și Mayeux, 2004; 

Newcomb, 1993). 

3. Prompt (Caravita şi Demeter, 2010)- instrument care folosește primingul ca 

metodă pentru evaluarea relației dintre tipul relației cu colegii calitatea agresivă a 

cognițiilor generate față de aceștia. Instrumentul cuprinde șase seturi de 

instrucțiuni conform cărora subiectul trebuie să asocieze caracteristici unor colegi 

cu diferite statute sociale și diferite tipuri de relaționare: coleg plăcut; coleg 

displăcut; cel mai bun prieten; coleg admirat;coleg popular; coleg nepopular. 

Răspunsurile se dau rapid. Sunt permise maxim trei asocieri. Instrumentul 

folosește procesele de priming și pentru a stabili influența relației sociale asupra 

caracterului agresiv sau inagresiv al cognițiilor generate în lipsa unei provocări 

actuale (Caravita și Gini, 2009; Caravita şi Demeter, 2010).  

4. SCOD (Marzocchi şi colab., 2001)-inventar de evaluare completat de profesori 

referitor la comportamentele disruptive (Marzocchi și colab., 2001). Scala vizează 

4 factori: tulburări de comportament, comportament opozițional-deviant, 

dificultăți cognitive și statu socio-economic și familial. Instrumentul evaluează pe 

o scală de la 0-3 gradul în care apar la copilul vizat problemele comportamentale. 

 

6.2.3 Procedura 

Copiii din fiecare clasă au fost evaluați cu ajutorul versiunii adaptate a AC pentru 

stabilirea gradului și tipului de agresivitate manifestat. Pentru stabilirea statutului social 

al elevului în grupul de colegi, s-au calculat 6 scoruri ca index pentru următoarele aspecte 

ale statutului social din clasă: 

 gradul de preferință socială (preferat-antipatic); 
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  a gradul de prietenie (prieteni); 

  a nivelul de popularitate percepută  (popular-nepopular); 

 nivelul de admirație (coleg admirat) 

Pentru a stabili caracterul atribuțiilor legate de colegii de clasă, s-a aplicat 

instrumentul Prompt (Caravita şi Demeter, 2010). Codificarea răspunsurilor s-a realizat 

cu ajutorul a 4 evaluatori pedagogi. Concordanța dintre evaluatori a arătat un scor 

Cronbach α= .97. Scorul final folosit în calcule a fost obținut prin acceptarea scorurilor 

care au avut aceeași codificare la cel puțin 3 din cei 4 evaluatori. 

 Evaluăriledin cadrul scalei SCOD au fost obținute de la diriginții, respectiv 

învățătorii fiecărei clase (N=16). 

 

6.3 Rezultate 

Pentru testarea primei ipoteze, s-au realizat calcule de frecvenţă şi proba 

independentă t, pentru stabilirea pragului de semnificaţie a diferențelor între grupul 

reactiv și grupul proactiv. Calculele evidențiază faptul că nu există o diferenţă 

semnificativă între grupul reactiv și proactiv, referitor la caracterul agresiv al atribuțiilor 

legate de colegii de clasă antipatici (t (79) = 0.07, p≥ .05).  

Atribuțiile agresogene legate de colegii antipatici reprezintă o tendință generală în 

lot,  acestea fiind depășite doar de atribuțiile agresogene față de elevii nepopulari (Grafic 

1.).  

În privinţa celei de-a doua ipoteze, rezultatele arată că nu sunt diferenţe între 

elevii reactivi şi proactivi referitor la asocierile agresogene manifestate faţă de elevii 

nepopulari (t (79) = 0.30 , p≥ .05.). 

  
Grafic 2.- Tipul atribuțiilor alocate de către elevi colegilor cu diferite statute 

(N=321) 

La a treia ipoteză, datele obţinute din calculele probei independente t arată că 

elevii din grupul mixt nu se diferențiază semnificativ de elevii reactivi (t (58) = -4.37 , p≥ 
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.05). Rezultatele obținute arată, că diferențele există doar între grupurile de elevi mai 

puțin agresivi și cei cu un nivel ridicat de reactivitate (t (498) = 5.37 , p. ≤ . 000), 

proactivitate (t (498) = -4.74 , p≤ .000) sau agresivitate relaţională (t (498) = 3.67 , p≤ .000). 

Datele subliniază faptul că elevii care prezintă caracteristicile unei manifestări agresive 

specifice, le sunt mai antipatici colegilor doar în comparaţie cu elevii care prezintă un 

nivel moderat de agresivitate. Calculele arată că asocierea statutului antipatic cu 

agresivitatea arată cel mai ridicat nivel în grupul elevilor reactivi (r (499) = .12, p≤ .007). O 

analiză ulterioară a arătat că aceste rezultate se manifestă doar în sublotul fetelor 

(N=241).  

Analizele secundare arată că dintre dificultăţile cu care se poate confronta un elev 

în şcoală, problemele comportamentale se asociază semnificativ cu statutul de elev 

antipatic (r (338 ) = .10, p≤0.05) şi cu statutul de elev nepopular (r (338) = .13, p≤ .01).  

Dificultăţile de învăţare manifestate se asocieză cu gradul în care elevii sunt aleşi 

ca și prieteni de către colegi (r (338) =  .17, p≤ .01). Aceste rezultate se modifică oarecum 

în cazul diferenţierii pe sexe.  

Tabelul 8.- Efectul predictor al variabilelor de agresivitate și tulburare de conduită 

asupra statutului de elev antipatic 

nr Variabile predictor R2 F(df) p≤ 

1 Agresivitate reactivă şi probleme comportamentale .04 F(2,318) =8.76 .000 

2 Agresivitate proactivă şi probleme comportamentale .04 F(2,320) =7.78 .000 

3 Agresivitate relaţională şi probleme comportamentale .01 F(2,318) =3.45 .03 

4 Agresivitate deschisă şi probleme comportamentale .04 F(2,318) =7.85 .000 

 

Datele referitoare la rolul tipului de agresivitate și a prezenței semnelor de 

tulburare de comportament în determinarea statutului elevului arată, că acești factori au 

un rol predictor mic (1-4% din varianță) în determinarea statutului de elev antipatic 

(Tabelul 8.).  

Pentru analiza relației dintre caracterul agresogen al atribuțiilor și statutul 

elevului, s-a realizat într-o primă etapă o analiză de corelație pe întreg lotul. Datele 

evidențiază că există asocieri între caracterul agresogen al asociațiilor legate de un elev 

preferat și nivelul nepopularității (r (316) = - .13, p≤ .01). Acest fapt sugerează că elevii 

nepopulari tind să asocieze caracteristici mai pozitive colegilor pe care îi plac. Același 

model de relație este valabil și în cazul elevilor care nu sunt plăcuți de către colegi (r (316) 

= - .12, p≤ .05). 

La o analiză a diferențelor între sexe, datele referitoare la băieți arată o legătură 

semnificativă între statutul de elev admirat și un nivel scăzut de asocieri agresive față de 

elevii nepopulari (Tabelul 9.)  
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Tabelul 9.- Indicii corelaţionali pentru factorii relația dintre factorii de statut și 

atribuțiile ostile din sublotul de băieți (N=149) 

 

Rezultatele diferențiate în funcție de sex și etnie ne arată că la elevii de etnie 

română, statutele negative (elev antipatic sau nepopular) se relaţionează cu atribuții mai 

pozitive față de elevii plăcuți. În cazul elevilor de etnie maghiară, statutele pozitive 

(admirat) se leagă de un nivel scăzut de atribuții agresogene față de elevii antipatici. 

Datele referitoare la relația dintre subtipurile de agresivitate și tipul atribuțiilor 

formulate arată că băieții reactivi formulează atribuții mai agresogene față de colegii 

preferați în cazul în care au un statut antipatic în grupul colegilor (r (41)= .33, p≤ .02). La 

fetele reactive, caracterul atribuțiilor referitoare la colegi antipatici este cu atât mai 

pozitiv, cu cât gradul de popularitate al elevei este mai ridicat ( r (17) = - .48 p≤ .05). O 

relație asemănătoare regăsim și în cazul asocierii gândurilor legate de un elev admirat cu 

statutul de elevă plăcută (r (17)= 0,48 p≤ .05).  

Tabelul 10.- Asocierea factorilor de statut şi atribuţii în funcţie de sex şi etnie 

(N=321) 

 

Analizele de regresie lineară nu au găsit un rol predictiv pentru sex sau statut 

referitor la caracterul atribuțiilor făcute de elevi. 

 

 

FACTORI ASOCIAŢI 

Statut 

admirat 

Statut 

antipatic 

Statut 

nepopular 

r p≤ r  p≤ r  p≤ 

Atribuții nepopular -.16 .04     

Atribuții preferat   -.20 .01 -.17 .03 

 BĂIEȚI  FETE 

FACTORI 

ASOCIAȚI 

Statut 

admirat 

Statut 

antipatic 

Statut 

nepopular 

Statut elev 

preferat 

r p≤ r p≤ r p≤ r p≤ 

Atribuții preferat  

 

 - .21 .05 - .30 .05   

Atribuții  antipatic - .20 .05   - .34 .005 .27 

 

.05 
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 În baza analizelor corelaționale efectuate pentru elevii proactivi, s-au realizat 

analize de regresie lineară. Modelele de regresie create au evidențiat un rol predictiv 

pentru variabilele vizibile în Tabelul 11.  

 

Tabelul 11.- Variabilele predictive pentru asocierile referitoare la colegii de clasă de 

elevii proactivi (N=19) 

Nr. Variabile predictor 
Variabile 

dependente 
R2 F p≤ 

1 
Statut popular Atribuții coleg 

admirat 

.49 F=(1,15)=16.56 .001 

2 
Statut preferat, sex Atribuții coleg 

admirat 

.49 F(3,15)=6.80 .005 

3 
Sex, statut popular, sex * 

statut 

Atribuții prieten .54 F(3,15)=8.15 .002 

4 Sex, statut popular, sex * 

statut 

Atribuții coleg 

neplăcut 

.39 F(3,15)=5.38 .01 

 

În cazul lotului de elevi proactivi, statutul popular are un efect predictor 

considerabil (49%) asupra atribuţiilor legate de colegul admirat (Tabelul 36.). Statutul 

de elev preferat şi sexul elevilor sunt variabile predictive (49%) pentru atribuțiile 

agresive legate de colegii admiraţi. Rezultatele analizei de regresie evidenţiază faptul că 

statutul popular, în interacţiune cu sexul elevului este factorul predictor pentru 

atribuţiile elevilor legate de prieteni. Aceşti factori au o influenţă de 54 % asupra 

atribuţiilor. Pentru predicția atribuţiilor agresive legate de elevii antipatici, analiza de 

regresie susţine faptul că interacţiunea dintre statutul şi sexul elevilor este cea mai 

predictivă (β = -4.67, t=-3.84, p≤ .002). 

 

6.4 Discuții 

 Ipotezele noastre referitoare la diferențe semnificative între elevii reactivi și cei 

proactivi în modul asocierii factorilor de statut și atribuții, nu s-au dovedit.  

Datele indică faptul că subtipurile nu diferă între ele într-o manieră în care să 

poată duce la concluzii specifice pe subgrupe. Diferențele se arată între diferitele 

intensități și nu diferitele forme ale comportamentului agresiv.  

 Datele referitoare la asocierea unor semne ale tulburării de comportament cu un 

statut antipatic și nepopular, sunt susținute de literatura de specialitate, care menționează 

legătura strânsă între lipsa de acceptare, popularitate și respingere, respectiv tulburările 

de conduită (Cole și colab., 1990). O ipoteză mai stabilă este aceea, conform căreia, 



 33 

evaluarea profesorului referitoare la elevul cu dificultăți de învățare influențează 

percepția elevilor asupra acestuia (Lindsay și McPherson, 2012).  

Rezultatele referitoare la faptul că tipurile de agresivitate și prezența semnelor 

tulburării de conduită sunt predictive la dezvoltarea unui statut de elev displăcut, pot fi 

explicate prin dificultățile de inhibiție comportamentală, specifice tulburărilor de 

conduită (Quay, 1988, 1997). Acestea interacționează cu comportamentul agresiv, 

stimulând activarea răspunsurilor, ceea ce poate duce la manifestări care nu sunt 

acceptate și tolerate de către colegi.  

Datele legate de caracterul atribuțiilor formulate ca răspuns la evocarea colegilor 

cu diferite statute și relația cu propriul statut, susțin faptul că statutele cu caracter negativ 

induc o abordare mai pozitivă a colegilor preferați. Putem concluziona că elevii 

nepopulari și elevii neplăcuți, la nivelul meta-cognițiilor sociale, sunt conștienți de acest 

fapt. Acest statut însă nu reprezintă un factor de frustrare care să ducă la atribuții cu 

caracter negativ sau agresogen. Unele studii au arătat că percepția sinelui ca elev respins 

poate induce comportamente agresive (Gendron și colab., 2011). Acest fapt s-a confirmat 

pentru lotul de băieți reactivi. Literatura susține asocierea popularității atât cu un grad 

elevat de reactivitate, cât și cu lipsa manifestărilor agresive (Cillessen și Mayeux, 2004). 

Totodată, literatura susține și faptul că respingerea acută este cea care creează atribuții 

ostile, ceea ce duce la manifestări agresive (Peets și colab., 2011). Aceste rezultate ar 

putea explica rezultatele obținute în cazul asocierii dintre alte subtipuri de agresivitate și 

atribuțiile agresogene.  

În cazul asocierilor elevilor reactivi legat de prieteni și colegi neplăcuți, avem de-

a face cu un model complex, în care efectul comun al sexului și statutului popular este 

predictiv asupra caracterului asocierilor.  

 

CAPITOLUL 4 

CONCLUZII GENERALE ȘI DISCUȚII 

 

Contribuții teoretice 

Conform obiectivelor teoretice, s-a realizat un model teoretic al factorilor socio-

cognitivi care au rol predictiv în determinarea comportamentelor agresive din mediul 

școlar. Modelul accentuează înainte de toate, influenţa stimulantă a nivelului ridicat de 

agresivitate asupra statutului elevilor în clasă și asupra gradului de ostilitate indus în 

procesul de evaluare a informațiilor sociale.  

Gradul de agresivitate are efect predictor asupra formării și menținerii anumitor 

statute sociale în clasă. Statutul, sexul și vulnerabilitatea categoriei demografice de care 

aparține subiectul (ex. etnie minoritară), influențează tipul atribuţiilor legate de colegul 

vizat.  

Rezultatele referitoarea la rolul funcțiilor executive în procesul care determină 

manifestările agresive, arată că deficitele la nivelul monitorizării şi reglării sarcinilor 
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aflate în derulare se asociază cu formele specifice de agresivitate reactivă și agresivitate 

proactivă.  

Sexul elevilor are rol primordial în această legătură, lezarea diferitelor funcţii 

executive fiind regăsită aproape exclusiv la fete. Informaţiile obţinute susţin faptul că la 

nivelul funcţiilor executive, unele funcţii sunt mai deficitare în cazul fetelor reactive, 

decât în cazul băieţilor reactivi.  

Studiile ulterioare ar putea viza rolul componentei de personalitate, cum ar fi 

încrederea de sine și percepția de auto-eficacitate (self-efficacy) a acestor elevi agresivi. 

Acești factori ar putea explica diferențele între tipul atribuţiilor la cele două sexe, precum 

și rolul statutului minoritar în acest proces.  

 

Contribuții metodologice 

Conform obiectivului metodologic al tezei, s-au validat două instrumente: 

chestionarul AC, construit pentru evaluarea diferitelor tipuri de agresivitate, respectiv 

proba ”În căutarea comorii”, care evaluează aptitudinile strategice ale elevilor din școala 

primară și clasele din ciclul gimnazial. Instrumentele validate completează instrumentarul 

folosit în procesul de evaluare a elevilor, pe de o parte prin proprietățile psihometrice pe 

care le au, pe de altă parte, prin structura lor ludică și modul aplicării, care este optim în 

cazul elevilor din clasele primare. 

 

Contribuții practice și sugestii de cercetare 

Pe baza modelului factorilor socio-cognitivi care au rol predictiv, s-au identificat 

două planuri dinstincte, care ar trebui luate în considerare în procesul de elaborare a unui 

program preventiv.Rezultatele studiilor susțin argumentul conform căreia, un program 

preventiv orientat către îmbunătățirea aptitudinilor de monitorizare și auto-reglare în 

sarcină, respectiv devoltarea gradului de flexibilitate în gândire, poate diminua 

intensitatea manifestărilor agresive de diferite forme.  

De asemenea, intervenția în procesul de percepție socială a colegilor poate 

modifica evaluările elevilor referitoare la statutul colegilor și în consecință și atribuțiile 

asociate acestora. În cazul în care intervenția la nivelul acestor factori este focusată pe 

grupele care prezintă un risc mai ridicat pentru manifestări agresive, prevenția 

agresivității școlare poate deveni mai eficientă. 
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