
 

 

 

 

Tema : Determinanți psihosociali ai succesului școlar : 
contribuția stimei de sine, sentimentului de autoeficiență 
academică și a trăsăturilor de personalitate în prezicerea 
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   I.   Date relevante ale cunoașterii în domeniu și motivația temei           

                  Una din marile preocupări ale cercetătorilor din domeniul educațional, fie că aceștia 
sunt psihologi, pedagogi, consilieri etc., este aceea de a identifica factorii care stau la baza 
realizărilor școlare.  Cercetătorii doresc să identifice acești factori pentru ca ulterior să dezvolte 
modele de intervenție atât pentru îmbunătățirea performanței școlare a elevilor, cât și pentru 
prevenirea eșecului școlar (Robbins et al., 2004 apud. Di Giunta et.al., 2013).  

                  În prezent se consideră că performanța școlară este influențată de 2 tipuri de factori 
(Vărășteanu & Iftime, 2013): factorii endogeni (factori precum trăsăturile de personalitate, starea 
de bine, funcționarea sistemului nervos, temperamentul sau stilul de învățare al elevului) și 
factori exogeni (factori exteriori precum stilul de viață, climatul socio-emoțional al familei, 
atmosfera din clasă, relațiile cu profesorii și ceilalți elevi). Performanța școlară presupune o 
multitudine de standarde care implică achiziționarea unor seturi de cunoștințe, atitudini și 
deprinderi psiho-motorii de bază. Se consideră că succesul școlar reprezintă atingerea acestor 
standarde, respectiv achiziționarea de cunoștințe, atitudini, deprinderi și aptitudini, și utilizarea 
acestora într-un mod cât mai eficient cu cât mai puțin efort posibil în diverse situații, în timp ce 
eșecul școlar reprezintă neatingerea sau atingerea insuficientă a acestor standarde (idem, 2013). 

                  După cum se cunoaște, succesul sau eșecul școlar poate fi determinat de o multitudine 
de factori psihosociali. Printre cei mai enumerați factori se numără stima de sine (DiGiunta et.al., 
2013, Vărășteanu & Iftime, 2013), percepția autoeficacității academice (DiGiunta et.al., 2013, 
Magnano et.al., 2014, Komarraju & Nadler, 2013) și trăsăturile de personalitate (DiGiunta et.al., 
2013, De Feyter et.al., 2012, Conard, 2006). 

                  Așa cum au precizat DiGiunta și ceilalți autori (2013) există numeroase studii în 
literatura de specialitate care au analizat relația dintre cele trei constructe, luate separat, și 
performanța școlară. Autoeficacitatea academică sau școlară, de exemplu, a fost intens studiată, 
iar rezultatele mai multor studii arată că există o corelație pozitivă puternică între autoeficiență 
și performanțele școlare (Magnano et.al., 2014). Relația dintre stima de sine și realizările școlare 
a fost studiată intens, însă rezultatele cercetărilor au fost contradictorii : unele rezultate afirmă 
că stima de sine influențează rezultatele academice, însă alte rezultate ale altor studii afirmă 
inversul : rezultatele academice pot influența stima de sine (DiGiunta et.al., 2013). Despre 
trăsăturile de personalitate există, de asemenea, foarte multe studii care arată rolul lor în 
îmbunătățirea performanțelor școlare (idem, 2013). 

 

 

                   Prezenta cercetare dorește să găsească răspuns la următoarele întrebări :  



a) Există o legătură între autoeficacitate și realizările școlare a elevilor – adolescenți?   

b) Există o legătură între stima de sine și realizările școlare a elevilor – adolescenți?  

c) Există o legătură între trăsăturile de personalitate și realizările școlare a elevilor – 
adolescenți? 

d) Pot prezice stima de sine, autoeficacitatea academică și trăsăturile de personalitate 
performanța școlară a elevilor-adolescenți?   

                   Problema de cercetare : Cât de bine stima de sine, autoeficacitatea și trăsăturile de 
personalitate ale elevilor-adolescenți prezic performanțele academice ale acestora din urmă?  

                   Studiul efectuat de autorii .Di Giunta, Alessandri, Gerbino, Kanacri, Zuffiano și  Caprara 
(2013) a analizat efectele separate și de interacțiune a acestor trei factori asupra performanțelor 
școlare. Studiul de față este o replicare parțială a studiului efectuat de acești autori pe populația 
de elevi adolescenți care învață în școlile din România. Prin intermediul acestui studiu sperăm să 
identificăm dacă există sau nu interacțiuni între acești factori și performanțele școlare.  

                   Apreciem că rezultatele acestui studiu, oricare ar fi acestea, sunt foarte importante, 
deoarece pot contribui atât la aprofundarea cunoașterii factorilor psihologici și sociali care au un 
impact asupra performanțelor și adaptării în mediul școlar, cât și aplicarea acestor rezultate în 
practica educațională a profesorilor și a specialiștilor din învățământul românesc. Nu în ultimul 
rând, considerăm că, în cazul în care găsim răspunsuri la aceste întrebări și la problema cercetării 
noastre, rezultatele pot fi folosite pentru a încuraja implementarea, în practica educațională din 
România, unui învățământ centrat pe nevoile și pe așteptările elevului : școala românească ar 
putea deveni atât centru de transmitere al cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru 
satisfacerea nevoilor necesare și pentru o bună adaptare la cerințele vieții și ale mediului socio-
profesional aflat în permanentă schimbare, cât și o instituție prin care elevii se pot forma ca și 
persoane autonome, încrezătoare în propriile forțe, cu o bună capacitate de adaptare la mediu 
și de rezistență la efort.  

 

 

 

 

                II. Conceptele de bază ale cercetării 

a) Stima de sine  



                   Stima de sine este considerată ca fiind percepția indivizilor legată de sentimentul de 
valorizare a propriei persoane (Leeson et al., 2008 apud. Di Giunta et.al., 2013). Unii autori afirmă 
că stima de sine reprezintă o dispoziție mentală care-i pregătește pe indivizi să acționeze conform 
expectanțelor proprii legate succes sau eșec și conform propriului nivel de autodeterminare 
(Vărășteanu & Iftime, 2013). Stima de sine și autoeficacitatea reprezintă componente de bază ale 
imaginii de sine, apar din experiențe școlare anterioare și depind atât de abilitățile de învățare 
ale elevului, cât și de relațiile sale cu profesorii și cu ceilalți studenți (Magnano et.al., 2014).  

                  Referitor la relația dintre stima de sine și performanțele academice, rezultatele sunt 
mixte : unele studii arată că stima de sine poate influența performanța academică, în timp ce alte 
studii afirmă că performanța academică influențează stima de sine (DiGiunta et.al., 2013). Pe de 
o parte, unii autori consideră că stima de sine este un factor important ce stă la baza reușitei / 
eșecului școlar, în sensul că o stimă de sine ridicată presupune și un nivel ridicat al încrederii în 
propria persoană și în propriile abilități, un nivel mai mare al implicării în sarcini, un nivel al 
autonomiei mai ridicat și un nivel de perseverență în sarcini mai ridicat (Vărășteanu & Iftime, 
2013). Pe de altă parte, diverși autori au pus la îndoială această interacțiune dintre stima de sine 
și performanțele academice, în sensul că performanțele școlare mai scăzute nu implică automat 
și sentimente de devalorizare personală (Baumeister et al., 2003 apud. Di Giunta et.al., 2013) și 
că stima de sine, fiind o perspectivă globală asupra propriei persoane, este influențată de mai 
mulți factori (cum ar fi relațiile cu ceilalți), nu doar de performanța școlară ( Leary, Tambor, 
Terdal, & Downs, 1995 apud. Di Giunta et.al., 2013).  

                   Diverse studii arată totuși că stima de sine scăzută este asociată cu performanțe 
școlare scăzute, în sensul că ea implică un nivel scăzut al motivației și niveluri crescute de distres 
psihologic, devianță comportamentală sau absenteism școlar (Lui, Kaplan & Risser, 1992 apud. Di 
Giunta et.al., 2013).  

b) Autoeficacitatea academică 

                   Așa cum a fost menționat anterior, stima de sine și autoeficacitatea reprezintă 
componente de bază ale imaginii de sine, apar din experiențe școlare anterioare și depind atât 
de abilitățile de învățare ale elevului, cât și de relațiile sale cu profesorii și cu ceilalți studenți 
(Magnano et.al., 2014). În timp ce stima de sine reprezintă un sentiment al valorii față de propria 
persoană,  autoeficacitatea reprezintă o judecată despre felul în care o persoană se percepe ca 
fiind competentă în atingerea unor obiective stabilite sau în a depăși în mod eficient anumite 
situații – problemă (Bandura, 1997 apud. Di Giunta et.al., 2013). Teoriile social-cognitive afirmă 
că autoeficacitatea este o stare de orientare motivațional-agentică care alimentează persistența 
în fața dificultăților întâmpinate, crește gradul de intenționalitate și de planificare pe termen lung 
și promovează autoreglarea și acțiunile de auto-corectare a comportamentelor (Bandura, 
2001apud. Komarraju & Nadler, 2013).  



                  Mulți autori afirmă că autoeficacitatea reprezintă unul dintre aspectele psihologice de 
bază, întrucât implică o evaluare realistă a competențelor personale, încredere în propria 
persoană și un grad ridicat al conștientizării acestor competențe în atingerea scopurilor propuse 
(Magnano et.al., 2014). Referitor la performanțele academice, conform lui Bandura (1993 apud. 
Magnano et.al., 2014), credințele și percepțiile referitoare la autoeficacitatea personală pot 
influența motivația de a învăța a elevilor, în sensul că elevii cu un nivel al autoeficacității ridicat 
sunt mai motivați să învețe, se concentrează ușor pe sarcinile dorite și folosesc diverse strategii 
pentru a face față diverselor dificultăți cu care se confruntă, în timp ce elevii cu un nivel al 
autoeficacității scăzut sunt mai puțin motivați, nu se pot concentra adecvat în timp ce desfășoară 
diverse sarcini și nu doresc să-și confrunte sau să-și depășească dificultățile pe care le întâmpină 
pe parcursul învățării (idem, 2014).  

                   Rezultatele mai multor studii arată că autoeficacitatea pe plan academic este în 
strânsă relație cu realizările și performanțele școlare și că dezvoltarea credințelor și percepțiilor 
elevilor despre propria eficiență pe plan academic este asociată cu îmbunătățirea rezultatelor 
școlare (Magnano et.al., 2014, Komarraju & Nadler, 2013), motiv pentru care profesorii ar trebui 
nu doar să-i aprecieze pe elevi atunci când aceștia au înregistrat succese pe plan școlar, dar și să-
i încurajeze și să-i susțină pe aceștia atunci când întâmpină dificultăți sau experimentează eșecuri 
în actul învățării. 

c) Trăsăturile de personalitate și realizările școlare  

                   Cercetările din domeniile psihologiei și pedagogiei arată că, în afara unor factori 
externi, există și anumite predispoziții interne care pot influența performanța școlară a elevilor 
(Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003a,b apud. Di Giunta et.al., 2013). Aceste predispoziții 
poartă denumirea de trăsături de personalitate, care reprezintă, practic, tendințe individuale și 
stabile de a acționa în anumite moduri în diferite situații.  

                   Printre cele mai utilizate metode de cercetare a personalității se numără Modelul Big 
Five. Acest model include 5 dimensiuni care reflectă 5 aspecte stabile ale personalității, aspecte 
care pot reflecta tipare comportamentale specifice fiecărui individ pe care le folosește într-o 
mare varietate de situații(Costa & McCrae, 1992 apud. 2.De Feyter et.al., 2012). Aceste 
dimensiuni sunt următoarele : extraversia / introversia, caracterul agreabil (Agreeableness), 
conștiinciozitate, nevrozism și deschidere (openness).  

                   Cercetările din domeniul educațional arată că 4 din cele 5 dimensiuni au o corelație 
medie spre slabă cu performanța școlară și că dimensiunea Conștiinciozitate este într-o strânsă 
legătură cu performanțele școlare, corelația dintre cele două fiind pozitivă, puternică și 
semnificativă (De Feyter et.al., 2012, Conard, 2006). Dimensiunea Conștiinciozitate se referă la 
următoarele caracteristici ale personalității : responsabilitate, abilitatea de a planifica , organiza 



și a persevera pentru a atinge anumite țeluri, caracteristici care sunt în strânsă legătură cu 
realizările școlare (Di Giunta et.al., 2013). Conform anumitor studii, scorurile de la dimensiunea 
Conștiinciozitate pot prezice 3 tipuri de rezultate academice : notele de la evaluări, performanța 
în cadrul orelor de curs și gradul de prezențe, autorii afirmând că performanțele cresc pe măsură 
ce individul este mai conștiincios (Conard, 2006).  

                   De asemenea, alte studii afirmă că și dimensiunea Deschidere este în strânsă legătură 
cu performanța școlară (Di Giunta et.al., 2013), întrucât se referă la atitudini de deschidere față 
de experiențele educative complexe și față de provocările întâlnite în cadrul acestor experiențe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 III. Designul cercetării 

                 a) Scopul cercetării :  



                   Acest studiu urmărește replicarea unui studiu anterior (Di Giunta et.al., 2013) care a 
analizat rolul variabilelor stima de sine, autoeficacitatea academică și trăsăturile de personalitate 
asupra performanțelor academice a adolescenților.   

                   Dorim să identificăm dacă există un atât un efect separat, cât și un efect de 
interacțiune a variabilelor  stimă de sine, autoeficacitatea academică și a trăsăturilor de 
personalitate Deschidere și Conștiinciozitate asupra performanțelor academice.  

                   Un alt scop al cercetării de față este acela de a testa modelul conceptual al studiului 
menționat mai sus, model care afirmă că percepțiile și credințele de autoeficacitate academică 
au un rol important în medierea impactului variabilelor stima de sine și trăsăturile de 
personalitate asupra performanțelor școlare. Modelul respectiv a fost formulat pornind de la 
rezultatele mai multor studii care arată că trăsăturile de personalitate și stima de sine au un rol 
important în prezicerea convingerilor de autoeficacitate ale indivizilor și că acele convingeri de 
autoeficacitate sunt în strânsă legătură cu realizările școlare (Di Giunta et.al., 2013).                        

  

                  b) Ipotezele cercetării  

                   Studiul de față reprezintă un studiu corelațional, care analizează interacțiunea dintre 
toate cele 4 variabile ale cercetării :  

1) Există o legătură între stima de sine și realizările școlare. 

2) Există o legătură între autoeficacitatea academică și realizările școlare. 

3) Există o legătură între trăsătura de personalitate Deschidere și realizările școlare. 

4) Există o legătură între trăsătura de personalitate Conștiinciozitate și realizările școlare. 

5) Variabilele Stima de sine, Conștiinciozitate și Deschidere sunt într-o strânsă legătură cu 
variabila Autoeficacitate academică. 

 

 

 

 

c) Lotul investigat : Această cercetare este un studiu de tip transversal. Lotul investigat este 
format din 450 de adolescenți care învață în ciclul liceal și cu vârstele cuprinse între 16 și 18 ani, 



dintre care 220 băieți și 230 fete, și vor fi recrutați de la cinci licee diferite din localitatea Bacau, 
județul Bacău, România. Alegem un studiu transversal în locul unui studiu longitudinal, deoarece 
un studiu longitudinal este foarte costisitor din punct de vedere financiar, solicită foarte mult 
timp și efort și este posibil ca unii participanți să se retragă la un moment dat din studiu. Alegem 
să efectuăm acest studiu cu elevi din clasele a 10-a și a 11-a deoarece aceștia vor fi mai ușor de 
recrutat decât dacă am folosi aceeași metodologie a lui Di Giunta și al celorlalți autori (2013) - 
care au început studiul cu elevi din clasa a 8-a, elevi care erau deja implicați în alt proiect de 
cercetare longitudinal aflat în derulare, și care avea ca scop identificarea factorilor psihosociali 
care stau la baza adaptării psihologice a copiilor și adolescenților în mediul școlar. De asemenea, 
considerăm că vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani este considerată ca fiind specifică adolescenței 
mijlocii, perioadă în care identitatea și percepția sinelui este relativ bine conturată, instrumentele 
fiind special alese și adaptate pentru populația-țintă a studiului. 

d) Variabilele cercetării :  

Variabila dependentă – Realizările școlare 

Variabile independente :  

- autoeficiența academică 

- stima de sine 

- deschiderea 

- conștiinciozitatea 

Variabile potențial - parazite (controlate) : nivelul de venituri ale părinților, genul 

e)Instrumentele folosite :  

1) Scala autoeficacității academice  (SEQ-C - Muris, 2001 apud. Sabatelli, Anderson, 2005) 

Această scală a fost construită pentru a măsura autoeficacitatea sau percepția/judecata 
autoeficienței pe plan academic a adolescenților cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, în clasele 
8-12. Autoeficacitatea academică este conceptualizată ca fiind percepția propriei abilități de a-și 
gestiona procesele de învățare și de a avea succes pe plan academic. Scala este de 5 niveluri și 
este formată din 8 itemi : răspunsurile variază de la 1 = nu prea bine/ nu prea mult la 5 = foarte 
bine / foarte mult. Scala nu are itemi inversați.  

Coeficientul de consistență internă al acestui instrument este ridicat ( α = 0.88.) 



2) Chestionarul stimei de sine globale Rosenberg. Stima de sine a fost măsurată cu scala stimei 
de sine globale Rosenberg, unul dintre cele mai folosite instrumente pentru măsurarea stimei de 
sine. Scala are 4 niveluri (dezacord total, dezacord, de acord, acord total) și este compusă din 10 
itemi de tip afirmații despre felul în care individul se percepe pe sine (Di Giunta et.al., 2013).   
Coeficientul de consistență al acestei scale este ridicat ( α = 0.88.) (idem).  

3) Chestionarul de personalitate BIG – Five – dimensiunile Deschidere și Conștiinciozitate. La ora 
actuală se consideră că dimensiunile personalității conturate prin intermediul chestionarului de 
personalitate BIG FIVE surprind printre cele mai multe diferențe interindividuale în tiparele 
(patternurile) comportamentale ale indivizilor (Costa & McCrae, 1992 apud. 2.De Feyter et.al., 
2012). Chestionarul are 5 dimensiuni : extraversia / introversia, caracterul agreabil 
(Agreeableness), conștiinciozitate, nevrozism și deschidere (openness). În cercetarea de față am 
folosit itemii specifici pentru doar două din cele cinci dimensiuni și anume dimensiunile 
Conștiinciozitate și Deschidere. Coeficientul alpha pentru cele 2 dimensiuni variază în majoritatea 
studiilor, însă valorile lor sunt relativ stabile, 0.78 pentru dimensiunea conștiinciozitate și 0.73 
pentru dimensiunea deschidere. Alți autori (Costa & McCrae, 1992 apud. Conard, 2006) au 
raportat alte valori alpha pentru dimensiunea deschidere (0.73) și pentru dimensiunea 
conștiinciozitate (0.81). 

4) Realizările școlare. Realizările școlare au fost conceptualizate sub forma mediei din primul 
semestru a elevilor care au participat la acest studiu. Media semestrială reprezintă media de final 
de semestru pentru toate materiile de studiu ale elevilor din clasele a 10-a și a 11-a și este extrasă 
din catalogul clasei de elevi unde se aplică setul de chestionare.   

5) Nivelul de educație al părinților. Pentru testarea unei posibile influențe a acestei variabile am 
situat la rubrica date personale un item despre nivelul de educație al părinților. Unele studii arată 
că nivelul de educație al părinților este în strânsă legătură cu statutul socio-economic familial și  
cu performanțele școlare ale copiilor, întrucât un nivel mai ridicat al educației și un statut 
socioeconomic ridicat pot furniza mai multe beneficii, cum ar fi un acces mai liber la resursele 
învățării și posibilitatea învățării într-o atmosferă familială caracterizată prin relații suportive 
dintre părinți și adolescenți (Sirin, 2005 apud. Di Giunta et.al., 2013 ). Variabila respectivă are 
următoarele niveluri : educație primară, gimnazială, liceală, post-liceală, universitară și post-
universitară. 

e) Mod de aplicare a chestionarelor 

                   Pentru început, se va obține acordul conducerii instituției de învățământ pentru 
derularea cercetării respective. Totodată, cercetătorii vor încerca să obțină permisiunea 
profesorilor pentru a le întrerupe ora pentru 15-20 minute și pentru aplica aceste chestionare în 
timpul orelor lor cu elevii.  



                   După ce se obține aprobarea, cercetătorii vor intra în sălile de clasă în care profesorii 
urmau să-și țină ora, se vor prezenta, vor prezenta proiectul lor de cercetare și vor cere acordul 
elevilor să participe la cercetare, prezentându-le totodată sarcina de a completa un set de 
chestionare. Pe parcursul completării acestor chestionare, cercetătorii vor prezenta instrucțiunile 
de completare și vor oferi feedback pentru elevii care au nelămuriri. Chestionarele sunt anonime, 
nefiind obligatorie trecerea numelui și a prenumelui. La rubrica informații personale, elevii 
trebuie să precizeze vârsta, anul de studiu și nivelul de venituri ale părinților.  

  

f) Rezultate așteptate și explicații 

                   Ne așteptăm ca interacțiunea celor patru factori să prezică performanțele academice 
la toate categoriile de elevi, indiferent de genul participanților și de nivelul educațional al 
părinților acestora. Aceste rezultate așteptate ar fi în concordanță cu rezultatele studiilor recente 
care arată că interacțiunea dintre acești factori poate influența nivelul performanței academice 
(Di Giunta et.al., 2013). 

                   Dintre toți cei 4 factori, ne așteptăm să identificăm corelații pozitive puternice între 
autoeficacitatea academică și realizările școlare. Acest rezultat ar fi confirmat de mai multe studii 
care arată că există legături puternice între percepția eficienței personale (autoeficacitate) și 
realizările academice (DiGiunta et.al., 2013, Magnano et.al., 2014, Komarraju & Nadler, 2013).  

                    Ne așteptăm totodată ca între trăsătura Conștiinciozitate și realizări academice, 
precum și între trăsătura Deschidere și realizările școlare, să identificăm corelații pozitive 
puternice pentru prima trăsătură, respectiv pozitive, moderate pentru cea de a 2-a trăsătură. 
Trăsătura Conștiinciozitate este puternic legată de realizările școlare, întrucât aceasta exprimă 
gradul de prezență al unor caracteristici precum responsabilitate, abilitatea de a planifica, 
organiza și de a persevera pentru a atinge anumite obiective (Di Giunta et.al., 2013), caracteristici 
care sunt în strânsă legătură cu realizările școlare cum ar fi note mai bune la evaluări, 
performanțe mai bune la ore și un grad al absenteismului mai scăzut (Conard, 2006). Trăsătura 
Deschidere ar putea avea o corelație pozitivă, semnificativă, variind între moderat și puternic. 
Aceasta se referă la întrucât se referă la atitudini de deschidere față de toate experiențele 
complexe ale vieții și față de provocările întâlnite în cadrul acestor experiențe.  (Di Giunta et.al., 
2013). 

                   În ceea ce privește stima de sine, considerăm că vom identifica rezultate mixte : putem 
identifica corelații pozitive, semnificative, dar moderate sau corelații pozitive, semnificative, dar 
slabe. Putem explica aceste rezultate mixte prin simplul fapt că stima de sine reprezintă o 
concepție globală asupra propriei persoane ca fiind valoroasă sau nu, iar realizările pe plan 
academic pot să influențeze sau nu această percepție, întrucât aceasta poate fi influențată de 



toate domeniile de performanță ale individului și nu doar de cea academică (Baumeister et. al., 
2003 apud. Di Giunta et.al., 2013). Cu toate acestea, corelațiile pozitive implică faptul că stima 
de sine are un rol important în îmbunătățirea performanțelor școlare.  

                    Nu în ultimul rând, ne așteptăm ca rezultatele testării ipotezei conform căreia stima 
de sine și trăsăturile de personalitate să fie puternic corelate cu variabila autoeficacite. Acest 
lucru ar fi posibil datorită faptului că percepția autoeficacității, nefiind un construct stabil de tipul 
trăsăturii de personalitate, ci reprezentând un set de atitudini și credințe referitoare la nivelurile 
proprii de competență, poate fi influențată de trăsăturile conștiinciozitate și deschidere, acestea 
reprezentând trăsături de personalitate stabile, și de stima de sine, care reprezintă percepția 
globală despre propria valoare personală (Di Giunta et.al., 2013).                    

g) Posibile dificultăți  

                    Una din principalele dificultăți și probleme ale acestui studiu este aceea că studiul de 
față este de tip transversal, în sensul că măsurăm răspunsurile participanților la un anumit 
moment dat din timp și nu putem să identificăm legăturile de cauzalitate dintre variabilele 
independente și variabila independentă. Cercetările viitoare ar trebui să fie de tip longitudinal și 
să analizeze efectul pe termen lung al stimei de sine, percepția autoeficacității academice și a 
trăsăturilor de personalitate deschidere și conștiinciozitate asupra performanțelor și realizărilor 
școlare.  

                     O altă dificultate a acestui studiu ar fi valabilitatea rezultatelor dorite : acestea pot fi 
influențate fie de către cercetătorii care derulează acest studiu prin sugerarea unor răspunsuri 
dorite de către aceștia, fie de către elevi care pot să rezolve itemii acestor chestionare din dorința 
de a face pe plac evaluatorului. O modalitate de control al acestor probleme ar fi menținerea 
anonimatului elevilor care participă la cercetare și aplicarea chestionarelor de către alte 
persoane, care nu știu scopul cercetării noastre.  

                      Rezultatele acestui studiu ar putea confirma ideea că profesorul ar trebui să țină cont 
atât de particularitățile individuale ale elevilor (trăsături de personalitate, tip de temperament, 
stil de învățare), cât și de modalitatea fiecăruia de a aprecia gradul de dificultate a sarcinii, de 
modalitățile în care abordează și rezolvă sarcina și de felul în care aceștia se percep ca fiind 
persoane foarte competente sau mai puțin competente.   
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Anexe :  

A. Chestionarul stimei de sine Rosenberg :  ( (R) = itemi inversați)  

 

 

 

 

Total de 
acord 

 

De acord 

 

Dezacord 

 

Total 
dezacord 

 



1) În general sunt mulţumit(ă) de 
mine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Câteodata ma gândesc 
că nu valorez nimic    (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Cred că am o serie 
de calităţi bune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Sunt capabil(ă) sa fac 
lucrurile la fel de bine ca 
ceilalţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Simt că nu am în mine 
prea multe de care sa fiu 
mândru (ă)           (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Câteodată mă simt 
realmente inutil             (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7) Mă gândesc că sunt 
un om de valoare, 
cel puţin la fel ca alte 
persoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Mi-ar plăcea să am mai 
mult respect fată de mine 
însumi               (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Ţinând cont de toate, am 
tendinţa sa cred ca sunt 
un (o) ratat(ă)           (R)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Am o părere pozitivă 
despre mine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Inventarul de personalitate BIG Five (scalele Deschidere și Conștiinciozitate)  

 

Mă percep ca o persoană care :  

3. Face o treabă până la capăt.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 



5.Este originală, care vine cu idei noi. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

8. Poate fi puțin neatentă.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

10. Este curioasă despre o mulțime de lucruri. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

13. Este un muncitor de nădejde. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

15. Este ingenioasă, care gândește profund. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

18. Tinde să fie dezorganizată. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

20. Are o imaginație activă.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

23. Tinde să fie leneșă.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

25. Este inventivă. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

28. Persistă în rezolvarea unei sarcini.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

30. Valorează experiențele artistice, estetice.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 



33. Lucrează în mod eficient.   

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

35. Preferă munca de rutină.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

38. Își face planuri și urmărește realizarea lor.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

40. Îi place să reflecteze, să se joace cu ideile.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

41. Are puține interese artistice.  

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

43. Este distrasă ușor. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

44. Are o pasiune pentru artă, muzică sau literatură. 

1. Dezacord total 2. Dezacord parțial 3. Nici acord, nici dezacord. 4. Acord parțial 5. Acord total 

Scorare :  

Conștiinciozitate : 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R (Itemii marcați cu R sunt itemi inversați) 

Deschidere : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 (Itemii marcați cu R sunt itemi inversați) 

C.  Scala auto-eficienței pe plan academic  

 

1)  Cât de bine îi convingi pe profesorii tăi să te ajute atunci când ai dificultăți la rezolvarea temelor 
și exercițiilor?  

1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

2) Cât de bine înveți atunci când constați că sunt și alte lucruri interesante de făcut?  



1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

3)  Cât de bine poți să înveți un capitol pentru un test?   

1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

4) Cât de bine reușești să-ți termini temele în fiecare zi?  

1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

5) Cât de bine reușești să fii atent în timpul orelor?  

1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

6) Cât de bine reușești să înțelegi tot ceea ce se predă în timpul orelor?  

1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

7) Cât de bine reușești să-ți satisfaci părinții cu rezultatele obținute la școală?  

1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

8) Cât de bine reușești să promovezi un test?  

1. = nu prea bine 2. mai puțin bine 3. suficient de bine 4. bine 5. foarte bine 

 

 

 

 

 

D. Date personale :  

Gen : 

Vârsta :  

Clasa :  

Ultima formă de învățământ absolvită de către mamă :  

○  învățământ primar 



 ○ învățământ gimnazial  

○ învățământ liceal 

 ○ învățământ postliceal  

○ învățământ universitar  

○ învățământ post-universitar  

Ultima formă de învățământ absolvită de către tată : 

○  învățământ primar 

 ○ învățământ gimnazial  

○ învățământ liceal 

 ○ învățământ postliceal  

○ învățământ universitar  

○ învățământ post-universitar  

 

 


