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1.1. Strategii de abordare a personalităţii 

 
În încercarea sa de a formula legile generale ale vieţii şi activităţii psihice, 

psihologia s-a confruntat şi se confruntă cu o nouă problemă, aceea de a clarifica 
raportul general-particular-individual în structura personalităţii. Caracteristica 
esenţială a omului este de a se prezenta ca fiind o individualitate, un rezultat unic al 
convergenţei unei multitudini de factori biologici, psihologici, sociali şi culturali ce 
îi conferă unicitate atât în sfera mentală cât şi în cea comportamentală. Unicitatea 
este obiectivarea combinării ireversibile a unei multitudini de trăsături generice, 
care deşi se întâlnesc la toţi oamenii au grade variate de la individ la individ. 

Psihologii experimentalişti şi-au pus problema unui studiu exhaustiv al 
personalităţii, întrebându-se dacă metodele ei caracteristice ar permite acest lucru. 
Probabil că un răspuns afirmativ, categoric nu este astăzi posibil avându-se în 
vedere multitudinea variabilelor psiholofice individuale, a relaţiilor dintre ele 
precum şi multitudinea situaţiilor existenţiale prin care trece fiecare persoană. 



"Numărul circumstanţelor fiind nelimitat, fiecare persoană este o individualitate 
originală, care rămâne, până la moarte, subiectul devenirii sale". (P. Fraisse, 
1970, p. 119). De asemenea, structura şi dinamica personalităţii şi a răspunsurilor 
comportamentale este complicată de multitudinea relaţiilor ce se realizează în 
interacţiunea dintre datele existenţiale şi relaţiile dintre variabilele psihice mai sus 
menţionale şi care determină condiţia fiecărei persoane de subiect al existenţei sale. 

Personalitatea este unitatea individului, particularului şi generalului. 
"Individualul luat în sine şi absolutizat nu poate fi înţeles şi explicat; înţelegerea şi 
explicarea oricărui lucru presupune raportarea lui la un cadru de referinţă, la un 
etalon. La rândul său, generalul personalităţii nu există decât în forme individuale. 
Particularul este ceea ce este în virtutea faptului că reprezintă o combinaţie 
complexă de universale. În consecinţă, soluţia pe care trebuie s-o adopte 
psihologia personalităţii este cea a împletirii demersului individual-concret cu cel 
general" (M. Golu, 2000, p. 536). Privită din acest punct de vederem explicaţia în 
psihologia personalităţii constă în găsirea unui cadrul general de referinţă sau 
legitate pentru mulţimea comportamentelor observabile şi stabilirea unui raport 
între ponderea determinărilor interne, ereditare şi cea a condiţionărilor externe. 

Teoriile explicative ale personalităţii abordează problematica structurii 
funcţionale, dinamica determinărilor comportamentale şi decodificarea sensului 
conţinuturilor mecanismelor psihice. "În studiul personalităţii pot fi relativ 
delimitate patru orientări principale, cărora se subsumează diferitele puncte de 
vedere şi teorii particuare, şi anume:  

a) orientarea biologistă;  
b) orientarea experimentalistă;  
c) orientarea psihomotrică;  
d) orientarea socioculturală şi antropologică. Toate aceste îşi află originea 

în teoria darwinistă şi psihanaliza freudiană" (M. Golu, 1993, p. 3). 
 

1.1.1. Descrierea personalităţii conform criteriului tipologic 
Tipologiile sunt bazate în mod predominant fie pe factori morfologici, fie 

pe factori fiziologici sau psihologici. 
Teoriile personalităţii bazate pe elemente tipologice au fost realizate în 

special de către medici, fapt pentru care s-au folosit drept criterii aspectele 
morfologice ale copilului, factorii fiziologici sau psihologici, precum şi aspectele 
clinice sau chiar predilecţia pentru o anumită boală somatică sau psihică. 

Astfel, Hipocrate, bazat pe aspectele morfologice, distinge: 
- structura apoplectică, predispusă crizelor ictale şi apoplectice; 
- structura fizică, predispusă tuberculozei pulmonare. 



Galen foloseşte în tipologia să criteriul fiziologic, pe care-l corelează cu anumite 
trăsături psihologice (cunoscute de noi ca fiind de ordin temperamental). Astfel, 
această tipologie are în vedere: 

- predominenţa sângelui, care este corelată cu temperamentul snguinic; 
- predominenţa limfei, care este corelată cu temperamentul limfatic; 
- predominenţa bilei galbene, care este corelată cu temperamentul coleric; 
- predominenţa bilei negre, care este corelată cu temperamentul melancolic. 
Această sistematică antică poate fi comparată cu tipologia pavloviană 

bazată pe însuşirile fundamentale ale sistemului nervos care sunt intensitatea, 
echilibrul şi mobilitatea. Astfel, din punctul de vedere al intensităţii, tipul de 
activitate nervoasă superioară poate fi puternic sau slab; din punctul de vedere al 
echilibrului el poate fi echilibrat sau neechilibrat, iar din punctul de vedere al 
mobilităţii, tipul de activitate nervoasă superioară poate fi mobil sau inert. 

Prin corelarea intensităţii, echilibrului şi mobilităţii se pot obţine 
următoarele tipuri de activitate nervoasă superioară: - puternic echilibrat mobil; - 
puternic echilibrat inert; - puternic neechilibrat; - slab. 

Tipologia lui Pende (1912), a folosit ca element de referinţă - pe lângă 
aspectul somatic - predominanţa funcţională a unei glande cu secreţie internă. 
Astfel, el descrie: 

- tipul longilian stenic - este un hipertiroido-hiperpotuitar, caracterizat, pe 
plan psihomotor, prin tahipsie şi tahikinezie; 

- tipul longilin astenic - este hiposuprarenal şi hipogenital şi se 
caraterizează, sub aspect psihic, prin tahipsie, labilitate şi fatigabilitate; 

- tipul brevilin stenic - este hipersuprarenal şi hipergenital, iar sub aspect 
psihic se caracterizează prin expansivitate şi euforie; 

- tipul brevilin astenic - este hipotiroido-hipopituitar, prezentându-se, sub 
aspect psihic, deprimat şi inert. 

Fundamentându-şi tipologia pe un criteriu embriologic, Sheldon (1942) 
realizează o sistematică morfologică în funcţie de predominenţa ţesuturilor derivate 
din cele trei foiţe embrionare: endoderm, mezoderm şi ectoderm. Tipurile somatice 
realizate sunt corelate cu o dimensiune psihologică, la rândul ei ilustrată prin 
aproximativ 20 de trăsături particulare. Se descriu astfel: 

- tipul endomorf - caracterizat prin predominenţa trunchiului asupra 
extremităţilor şi a diametrelor bazinului faţă de diametrele centurii scapulo-
humerale. Dimensiunea psihologică a acestui tip ar fi viscerotonia, ilustrată prin: 
atitudine relaxată, hipokinezie, latenţă crescută în declanşarea reacţiilor, mică 
amplitudine emoţională, înclinare către confort fizic şi conduită hedonică, 
sociofilie, politeţe ceremonioasă, toleranţă, mulţumire de sine, extraversie etc.; 



- tipul mezomorf - caracterizat prin dezvoltarea puternică a sistemului osteo-
muscular, prin predominenţa extremităţilor faţă de trunchi, a diametrelor centurii 
scapulo-humerale faţă de diametrele bazinului etc. Dimensiunea psihologică a 
acestui tip este somatotonia, ilustrată prin atitudinea fermă, siguranţă în conduită şi 
mişcări, maturitatea aspectului general, puţină delicateţe în maniere, agresivitate 
competitivă, caracter energic, cu gust al riscului şi hazardului etc.; 

- tipul ectomorf - caracterizat prin dezvoltarea membrelor în raport cu 
trunchiul şi a craniului în raport cu masivul facial. Dimensiunea lui psihologică este 
cerebrotonia, care poate fi tradusă prin: supleţe psiho-motorie, mobilitate mimică 
şi ideativă, promptitudine în reacţii şi-n răspunsuri, decenţă şi rezervă în atitudini şi 
mişcări, discreţie şi preferinţă pentru intimitate, cu inhibiţie a adresabilităţii sociale 
(sociofobie) etc. 
 

1.1.2. Orientarea psihometrică în studiul personalităţii 
Teoria trăsăturilor de personalitate în concepţia lui G.W. Allport  
Analiza concepţiei lui Allport privind personalitatea porneşte de la definiţia 

pe care o dă acesteia (Allport, 1937, p.48): "personalitatea este organizarea 
dinamică a sistemului psiho-fizic care determină adaptarea unică a individului la 
mediu". 

Aşadar, unitatea la care Allport apelează pentru descrierea personalităţii 
este trăsătura. El defineşte trăsătura ca "o structură relativ stabilă, având 
capacitatea de a echivala funcţional stimulii şi de a iniţia forme comportamentale 
adaptative" (Allport, 1937, p. 146). Echivalarea funcţională a stimulilor presupune 
evidenţierea unor stimuli între acţiunile acestora, astfel încât să permită formarea şi 
consolidarea unui pattern de comportament; fiind un pattern (model) 
comportamental, el va putea fi "aplicat" în situaţii diferite, oferind consistenţă 
personalităţii. 

Se remarcă regăsirea, în definiţia de mai sus, a notelor definitorii ale 
personalităţii: stabilitatea, unicitatea, unitatea determinativă (Clonninger, 1993, p. 
191). 

Allport recurge la o tipologizare a trăsăturilor de personalitate, având ca şi 
criteriu întinderea ariei de comportamente pe care acestea le determină, diferenţiind 
trăsături centrale, secundare şi cardinale. 

I. Trăsăturile cardinale 
O trăsătură cardinală este o structură care domină întreaga existenţă a 

omului, cu semnificaţie majoră pentru viaţă, oferind posibilitatea cunoaşterii şi 
afirmării individului Allport considerând-o "rădăcina vieţii", fiind susceptibilă de 
orientarea majoră a existenţei. 



 
II. Trăsăturile centrale 
O trăsătură este considerată centrală, dacă determină un număr foarte mare 

de comportamente; acestea sunt în număr de 7 până la 10, având valoare 
explicativă şi predictivă pentru un comportament. Termenul de "central" nu se 
referă la poziţia valorică ocupată de trăsătură în structura personalităţii, la 
importanţa sa, ci la gradul său de "împrăştiere", adică la lărgimea ariei 
comportamentale. De asemenea, aceste trăsături sunt ţinta unor diferenţe 
interpersonale: o caracteristică psihologică este o trăsătură centrală la o persoană, 
dar poate fi irelevantă pentru o alta. De pildă, "încrederea în sine" este o trăsătură 
centrală pentru X, deoarece în majopritatea comportamentelor, X exprimă această 
caracteristică; "încrederea în sine" nu este o trăsăturp centrală pentru Y, deoarece Y 
exprimă această caracteristică în foarte puţine situaţii. 

III. Trăsături secundare (preferinţe) 
Trăsătura este considerată secundară, dacă ea determină un număr redus de 

comportamente, având un grad mai mic de generalizare şi consistenţă; de aceea, 
Allport numeşte aceste trăsături, preferinţe, deoarece, "având o existenţă latentă, 
controlează mai puţin comportamentul uman" (Zlate, 1997, p.4); de pildă, 
timiditatea este o caracteristică secundară pentru X, deoarece se manifestă doar în 
relaţiile cu partenerii de sex opus. 

Teorii unidimensionale ale personalităţii 
- Teoria lui J.B. Rotter privind controlul intern - extern ca dimensiune a 

personalităţii 
Rotter (1966) consideră că dimensiunea fundamentală a personalităţii care 

influenţează comprtamentele cotidiene este modul în care persoana percepe sursa 
unor recompense (întărire pozitivă) sau sancţiuni (întărire negativă), adică modul în 
care stabileşte legătura dintre acest sistem şi propriul său comportament. El arată că 
există două categorii de indivizi: 

- cei care cred că întăririle pozitive sau negative decurg direct din ceea ce 
sunt sau din acţiunile proprii; 

- cei care cred că întăririle pozitive sau negative depind de forţe exterioare, 
independente de ceea ce sunt sau de modul în care au acţionat până în momentul 
aplicării întăririi. 

Prima categorie de subiecţi din care fac parte persoanele care se consideră 
responsabile de tot ceea ce li se întâmplă, dezirabil sau indezirabil, au un locus 
intern al controlului; cea de a doua categorie, reunind persoane care identifică 
sursa evenimentelor ca fiind exterioară lor au un locus extern al controlului. Astfel, 



Rotter face din cuplul internalitate/externalitate o dimensiune fundamentală a 
personalităţii, o variabilă semnificativă a comportamentului unei persoane. 

- Dimensiunea A-B a personalităţii în viziunea lui M. Friedman şi R.H. 
Rosenman 

Abordarea unidimensională propusp de Friedman şi Rosenman (1974) 
vizează un tip particular de comportament ca expresie a personalităţii, 
comportament cu evidente influenţe în sfera educaţională, relaţională, socială, 
profesională. 

Cei doi cercetători pornesc de la studii care aveau ca scop major 
evidenţierea unei posibile corelaţii între riscul cardiovascular sau predispoziţia la 
îmbolnăviri coronariene, pe de o parte şi un anumit tip de structură a personalităţii, 
pe de altă parte. Cercetările lor ajung la concluzia că există un anumit tablou al 
trăsăturilor de personalitate care corelează pozitiv cu expunerea la boli 
cardiovasculare, tablou pe care îl denumesc personalitate de tip A. 
Comportamentul specific al acestei personalităţi se va numi comportament de tip 
A. De asemenea, aceştia descriu şi structura specifică personalităţii de tip B, cu un 
risc mai scăzut de expunere la boli cardiovasculare. 

- Dependenţa/independenţa de câmp - ca dimensiune a personalităţii, 
formulată de H.A. Witkin 

Witkin şi colaboratorii săi au demarat, în jurul anilor 50, o serie de cercetări 
şi studii care aveau ca scop investigarea sferei cognitive a subiectului uman, cu 
focalizare asupra procesului perceptiv. 

În acest sens, Witkin (1976, în Brich & Hayward, 1999, p.101) afirmă că: 
"Dependenţa - independenţa faţă de câmp este o manifestare, la nivelul 

sferei perceptive, a unei dimensiuni majore a funcţionării persoanei, dimensiune 
care se extinde în sfera comportamentului social şi a personalităţii". 

Pornind de la studiile lui Witkin care se limitau la comportamentul 
perceptiv, în jurul anilor 80, Messnick şi colaboratorii iniţiază o serie de cercetări 
experimentale care lărgesc sfera noţiunii de câmp. Acestei noţiuni i se acordă 
diferite atribute sau conotaţii: 

- câmpul de relaţii sociale şi comportamentul orientat către altă persoană 
(totalitatea formelor de interacţiune interpersonală); 

- câmpul sau spaţiul problemei referitor la modul în care subiectul îşi 
reprezintă datele unei situaţii problematice. 

Apărea, astfel, necesitatea prelungirii studiilor din aria perceptivă în aria 
relaţiilor interpersonale, a rezolvării de probleme şi comportamentului decizional. 
Toate cercetările conduceau la concluzia că fiecare persoană are un mod individual 
de a percepe, de a trata datele unei probleme, de a engrama şi transforma 



cunoştinţele, într-un cuvânt, de a prelucra informaţia. Modalitatea la care apelează 
subiectul, atunci când detectează şi interpretează o anumită problemă în câmpul 
său, se numeşte stil cognitiv. 

 
1.1.3. Abordarea factorială a personalităţii 
a. R.B. Cattell şi analiza factorială a personalităţii 

Factorul de personalitate, ca element descriptiv şi explicativ al personalităţii, situat 
ca grad de generalitate între tip (formaţiune ce reuneşte divizii, pe baza 
asemănărilot) şi trăsătură (formaţiune care individualizează), este denumit factor de 
personalitate. 

Cattell consideră că factorul de personalitate are o valoare predictivă asupra 
comportamentului, personalitatea fiind structura care permite realizarea unor 
previziuni asupra comportamentului derulat într-o anumită situaţie. 
Principala diferenţă între Cattell şi Allport este că primul consideră descriptorii 
personalităţii ca şi noţiuni abstracte, fără a le reda o realitate fizică, de sine 
stătătoare. 

Factori de suprafaţă şi factori-sursă 
În descrierea personalităţii, Cattell identifică cinci tipuri de factori: 
a. factori de suprafaţă, cu exprimare directă în comportamentul verbal, 

motor al individului uman; 
b. factori-sursă care constituie, de fapt, patternul comportamental al 

persoanei, pe baza căruia extrage informaţiile privind conduita unui individ într-o 
anumită situaţie. 

Realizarea unor observaţii sistematizate asupra comportamentului persoanei 
va conduce la extragerea unui set de variabile (aspecte ale personalităţii) şi la 
identificarea relaţiilor dintre acestea. Cattell denumeşte acest set de variabule 
corelate, factori de suprafaţă (de pildă, în studiile clinice, sindromul este un model 
de simptoame intercorelate). Termenul "de suprafaţă" indică faptul că apariţia 
acestor aspecte nu este una constantă, ci variază în situaţii diferite sau la populaţii 
diferite. 

În afara factorilor de suprafaţă, Cattell identifică tablouri relaţionale 
repetitive care se manifestă în ciuda diferenţelor interpersonale. Această nouă 
matrice de intercorelaţii este denumită factori-sursă şi este susceptibilă de a descrie 
comportamentul unei persoane, cu o probabilitate mai mare decât cea a factorilor 
de suprafaţă. 

De aceea, metodologia elaborată de Cattell va fi orientată mai ales spre 
studiul factorilor-sursă ai personalităţii care produc variaţii mici în comportamentul 
situaţional. 



Se impune o comparaţie a concepţiilor lui Allport şi Cattell privind 
descrierea personalităţii, pe baza unor similarităţi între factorii de suprafaţă şi ceea 
ce Allport numea "trăsătură secundară" (implicată într-un număr redus de 
comportamente), precum şi între factorii sursă şi trăsătura centrală, implicată în 
majoritatea comportamentelor. 

În afara factorilor de suprafaţă şi a celor sursă, Cattell identifică alte trei 
tipuri de factori, având ca şi criteriu implicarea lor în obţinerea performanţei într-o 
activitate; aceştia sunt factorii dinamici, temperamentul şi abilităţile. 

b. H.J. Eysenck - Structura ierarhică a personalităţii 
Eysenck, alături de Allport şi Cattell, este reprezentantul perspectivei 

multidimensionale a abordării personalităţii, teoria să având puncte comune cu  
cea a celorlalte cercetări, manifestând, însă, şi diferenţe specifice. 

Aspectul care unifică cele trei abordări se referă la viziunea generală asupra 
personalităţii, mai exact, la elemente descriptive ale acesteia. În acest sens, toţi 
pornesc de la premisa că tipul de personalitate, ca structură ce reuneşte indivizii pe 
baza unor similitudini, este un descriptor mult prea general pentru surprinderea 
particularităţilor individuale. Este adevărat că toţi indivizii au o structură primară, 
comună a personalităţii, dar diferă între ei tocmai în funcţie de manifestările 
trăsăturilor particulare. Aceste observaţii au condus la impunerea noţiunii de 
trăsătură şi factor de personalitate, prin care persoanele "să nu fie plasate, în mod 
rigid, în câteva categorii" (Hampson, 1988, p. 61). 

Din acest punct, intervine diferenţierea dintre concepţia lui Allport, pe de o 
parte, şi cea a lui Cattell şi Eysenck, pe de altă parte. Dacă, pentru Allport, 
trăsătura este o descriere calitativă a personalităţii individului, prin noţiunea de 
factor, Cattell şi Eysenck surprind mult mai sensibil diferenţele dintre oameni, în 
funcţie de gradul în care se manifestă, pe plan comportamental, o trăsătură de 
personalitate. 

În cercetările asupra personalităţii, Eysenck utilizează metoda analizei 
factoriale, la fel ca şi Cattell: spre deosebire de acesta care, prin tehnica sa, 
determină un număr mare de factori de personalitate, precum şi corelaţiile dintre 
aceştia, tehnica folosită de Eysenck conducea la obţinerea unui număr mai mic de 
descriptori ai personalităţii, independenţi unul faţă de celălalt. Birch şi Hayward 
(1999, p.62) atrag atenţia asupra acestul ultim aspect: "absenţa unei corelaţii 
înseamnă că scorul obţinut de un subiect, la un anumit factor, nu să nici un fel de 
indicaţii asupra dimensiunilor altui factor". Din acest punct de vedere, analiza 
realizată de Cattell surprinde mai fÎn diferenţele dintre gradul de manifestare a unor 
trăsături individuale. 



Analizând, prin tehnica factorială, rezultatele subiecţilor obţinute la teste şi 
chestionare de personalitate, Eysenck a concluzionat că personalitatea poate fi 
descrisă prin patru factori, polarizaţi în două dimensiuni majore. 

• Primul factor, denumit neuroticism (N), este unul general care acoperă 
14% din varianţa totală, constituind dimensiunea stabilitate - instabilitate 
emoţională. 

• Al doilea factor rezultat în urma analizei factoriale acoperă 12% din 
varianţă: este unul bipolar care opune grupul simptomelor isterice şi pe cel al 
simptomelor distimice. Dihotomia isterie - distimie corespunde celei de a doua 
dimensiuni descrise de Eysenck, şi anume extraversiunea - introversiunea (E). 

Primele măsurători realizate de Eysenck (1959) vizau doar dimensiunile E 
şi N; mai târziu, în 1964, Eysenck elabora o nouă metodă de cercetare a 
personalităţii în care corelaţia E - N este reevaluată. În 1975, o nouă scală a fost 
construită, având inclusă şi o a treia dimensiune a personalităţii, psihoticismul (P). 
Această scală va fi normalizată în 1991, de către Zuckermann. 

O dată precizate şi delimitate dimensiunile majore ale personalităţii, 
Eysenck propune un model de structurare ierarhică a personalităţii care include 
diferite aspecte ale acesteia, organizate în funcţie de gradul lor de generalitate. 
Nivelul cu gradul cel mai înalt de generalitate cuprinde dimensiunea E sau N, la un 
nivel mai scăzut de generalitate fiind situate trăsăturile de personalitate 
caracterizate ca tendinţe individuale spre acţiune. Nivelul imediat următor, cu grad 
mai scăzut de generalitate, este cel al răspunsurilor habituale, cuprinzând acţiunile 
repetitive ale subiectului în situaţii asemănătoare (comportamente în situaţii tipice). 
La nivelul cel mai scăzut de generalitate se află răspunsurile specifice care se 
referă la preferinţele subiectului de a acţiona într-o anumită manieră (răspunsuri 
necaracteristice). 

Personalitatea are o organizare piramidală, nivelurile cu gradul cel mai înalt 
de generalitate subordonându-şi nivelurile inferioare. Atunci când studiem 
comportamentul unui individ ca expresie a personalităţii sale, utilizăm, ca 
descriptori, noţiunile de dimensiune, trăsătură, răspuns habitual şi reacţii specifice. 

c. Modelul Big-Five al personalităţii 
E.C.Tupes şi R.Christal (1961), plecând de la variabilele derivate direct din 

factorii personalităţii evidenţiaţi de Cattell, realizează replicarea, în diverse 
cercetări, a cinci factori: extraversiunea, agreabilitatea, dependenţa, emoţionalitatea 
şi cultura. Doi ani mai târziu, Norman, operând diferenţieri între trărături (stabile) 
şi stări (temporare) ale personalităţii, ajunge la concluzia că există o structură de 
factori, cu valoare predictivă, susceptibilă de a reflecta structura de bază a 
personalităţii. Aceşti factori au fost denumiţi astfel: 



- extraversiunea 
- agreabilitatea 
- conştiinciozitatea 
- stabilitatea emoţională 
- cultura. 

Fiecare din cei cinci factori care exprimă structura de bază a personalităţii va 
conţine un set de trăsături specifice (Norman, 1963): 

Factorii modelului Big Five 
FACTORUL TRĂSĂTURI SPECIFICE 
Extraversiune Sociabil / nesociabil 

Deschidere / închidere faţă de 
experienţă 

Optimism / pesimism 
Agreabilitate Amabilitate 

Generozitate 
Înţelegere 

Conştiinciozitate Responsabil / iresponsabil 
Ordonat /dezordonat 

Cu scrupule / fără scrupule 
Stabilitate 
emoţională 

Tensionat / relaxat 
Încordat / destins 

Calm / anxios 
Cultură Sensibil / insensibil 

Reflexiv / nonreflexiv 
Educat / noneducat 

 
Sternberg (1985) arată că aceste caracteristici se constată şi în cadrul 

teoriilor implicite ale personalităţii, adică în cadrul ansamblului de opinii cotidiene 
pe care oamenii le emit cu privire la comportamentul personal sau al altei persoane. 
Referitor la validarea practică a acestor dimensiuni fundamentale. Minulescu 
(1997, p. 84) arată că fidelitatea înaltă a cercetărilor relevă aceste dimensiuni ca 
aparţinând realului, nu doar mentalului. 

Costa şi McCrae (1994) pornesc de la modelul elaborat de Norman şi pun 
bazele unei teorii sistematice privind semnificaţia celor cinci dimensiuni pentru 
înţelegerea personalităţii şi comportamentului uman. Principalele probleme care 
apar în replicarea acestui model la nivelul diferitelor culturi privesc în special 
dimensiunile conştiinciozitate şi agreabilitate care prezintă variaţii semnificative la 
nivel individual, datorate în mare parte unor modele educaţionale şi sistemului 



axiologic promovat de societatea respectivă. Cel mai controversat rămâne, însă, 
factorul cultură. 

 
1.1.4. Orientarea socio-culturală 
a. W.Mischel - Abordarea personalităţii în situaţie 
Mischel porneşte de la constatarea că, în teoriile personalităţii, "oamenii 

sunt caracterizaţi printr-un set de trăsături generale care explică invarianţa 
comportamentală în situaţii diferite; cercetările aplicative, însă, nu duc la rezultate 
care să confirme această intuiţie" (Mischel, 1984, p. 355). 

Mischel, prin teoria situaţionistă asupra personalităţii, mută accentul de pe 
caracteristicile personale pe cele ale situaţiei, punând bazele unui model care 
demonstrează legătura dintre trăsături şi comportament. 

Modelul predictibilităţii comportamentului social (Clonninger, 1993, p.377-
378) a fost elaborat de Wright şi Mischel (1987), studiind agresivitatea ca trăsătură 
de personalitate. 

b. A. Bandura - teoria învăţării observaţionale 
Teoria lui Bandura asupra personalităţii se circumscrie perspectivei social-
cognitive, după care: 

• dezvoltarea personalităţii este expresia interacţiunii dintre factorii 
interni şi cei externi; 

• procesele şi funcţiile cognitive (selectivitate perceptivă, encodare, 
prelucrarea şi transformarea informaţiilor) reprezintă baza unor diferenţe 
interpersonale, la nivel comportamental; 

• impulsul motivaţional care asigură dinamica personalităţii sunt 
expectanţele subiectului cu privire la desfăşurarea viitoare a unui comportament la 
efectele acestuia pe plan social şi personal, precum şi la aprecierea rezultatelor 
activităţilor; 

• dezvoltarea personalitării are la bază abilitatea individului uman de 
învăţare, ca similare a unor informaţii, scheme şi strategii operatorii, ca formare şi 
consolidare a unor atitudini, activitate care se desfăşoară la orice vârstă, depinzând 
de anumite condiţii. 

 
1.2. Un model explicativ al personalităţii pe fondul 

diferenţierii şi integrării sistemice informaţionale 
 
În realizarea prezentei investigaţii privind caracteristicile tipologice ale 

personalităţii pe fondul asimetriei funcţionale a emisferelor cerebrale am resimţit 



nevoia analizei interdependenţei dintre factorii modali specifici ce ţÎn de structura 
personalităţii şi care sunt în corelaţie cu infrastructura neurofiziologică.  

Analizând relaţiile dintre însuşirile anatomice şi funcţionale ale sistemului 
nervos, datele provenind din cercetările de laborator şi unele modele 
comportamentale ale personalităţii H. J. Eysenck (1972) a propus următoarea 
schemă ipotetică de organizare ierarhică a faptelor care descriu şi interpretează 
personalitatea: 

- Primul nivel include diferenţele înnăscute referitoare la structurile 
anatomice şi fiziologice ale sistemului nervos, (formaţiunea reticulată, 
interacţionând strâns cu sistemul nervos vegetativ şi cu neocortexul); 
- Cel de-al doilea nivel include diferenţele individuale psihofiziologice 
(EEG, EMG, EDG, acid uric, catecolamine); 
- Cel de-al treilea nivel include diferenţele observate în studiile 
experimentale referitoare la condiţionare, învăţare, paraguri senzoriale, 
percepţie, motivaţie, etc; 
- Al patrulea nivel include dimensiunile integrative ale personalităţii 
(extraversiune–introversiune, nevrozism–stabilitate) (apud C. Voicu, 
1978,  p. 344).  

În studiile de neuropsihologice este unanimă ideea că devenirea 
personalităţii este rezultatul unui complex proces de diferenţiere funcţională şi de 
integrare plurinivelară care se realizează la nivelul macrosistemului socio-cultural. 
În acelaşi timp, acest macro-operator al sistemului psihic uman, care este 
personalitatea integrează informaţia infrastructurii bioconstituţionale, 
neurofiziologice şi endocrine.Putem considera această dublă  integrare ca un 
complex  proces de dublă codificare. De altfel, teoriile personalităţii explică 
complexitatea structurii psihice prin relaţia dinamică de intercondiţionare a acesteia 
cu infrastructura neurobiologică şi cu macrosistemul socio-cultural.  

Remarcăm că mecanismul conexiunii inverse funcţionează nu numai la 
nivelul planurilor macrosistemului sociocultural şi al personalităţii, ci şi în relaţia 
dintre structurile psihice ale personalităţii şi infrastructura neurofiziologică 
cerebrală. Rezultă că structurile funcţionale neurocerebrale sunt integrate prin 
relaţiile de feed-back în planul variabilelor psihice. “Spre deosebire de mecanismul 
unei funcţii biologice care are un caracter uninivelar şi produce funcţia respectivă 
în mod automat, în virtutea activismului său intrinsec, mecanismul funcţiei psihice 
(şi implicit al personalităţii n.n.) are o organizare multinivelară, pe verticală, 
constelaţională pe orizontală şi produce funcţia respectivă condiţional, prin 
receptarea şi prelucrarea semnalelor informaţionale din afară” (I. Dănailă, M. 
Golu, 2000, p. 35). Nu este mai puţin adevărat faptul că cu cât infrastructura 



neurocerebrală este mai specializată, cu atât adaptarea socială a persoanei este mai 
eficientă, ceea ce determină la rândul său o sporită cizelare a specializării 
funcţionale cerebrale. Acest fapt este posibil deoarece comportamentele sunt 
simultan răspunsuri ale persoanei la diverse situaţii problematice socio-umane, dar 
şi stimuli (aferentaţie inversă) ce modifică gradul de organizare a structurilor 
psihice şi în special disponibilitatea acestora de a elabora noi răspunsuri (decizii) – 
altfel spus de a anticipa noi modalităţi de răspuns la situaţiile contextuale ivite.   

Complexitatea corelaţiilor dintre nivelele social, psihologic şi neurocerebral 
este un argument în favoarea ideii că devenirea personalităţii este determinată de 
procesul dublei integrări (prezentat mai sus), realizat pe fondul diferenţierii–
specializării funcţionale a structurilor sale.”Perspectiva sistemico-psihosocială, 
oferă posibilităţi explicativ-interpretative mult mai ample, bogate şi pertinente ale 
problematicii procesului instructiv-educativ, conducându-ne spre înţelegerea 
multilaterală, complxă şi nuanţată a personalităţii” (M. Zlate, 1999, p. 21).      

În cadrul acestui proces desfăşurat pe parcursul ontogenezei, un rol 
important revine mecanismelor funcţionale cerebrale, care stau la baza integrării 
sistemice a personalităţii. Dintre aceste mecanisme funcţionale au fost puse în 
evidenţă specializările funcţionale ale fiecărei emisfere cerebrale,ce constau în 
esenţă în "diferenţierea între două modalităţi de relaţionare, una directă, imediată, 
proprie emiseferei drepte şi una indirectă, mediată, preluată de emisfera stângă. 
Această diferenţiere nu este limitată la domeniul senzorial-cognitiv, ci este proprie 
şi domeniului motor" (V. Mihăilescu, 1987, p. 41-50). Considerăm că aceste 
mecanisme cerebrale au valoarea unor componente operative ce sunt în acelaşi 
timp premise dar şi efecte ale proceselor de diferenţiere senzorială şi de învăţare. 
Ele au o componentă neurocerebrală bine definită, fiind puse în legătură cu zone 
specializate ale cortexului cerebral (M.I. Botez, 1996, L. Dănailă, M. Golu, 2000). 
   Situaţia subiecţilor comisuro şi calosotomizaţi demonstrează convingător 
faptul că activitatea emisferei cerebrale stângi este specializată diferit de cea a 
emisferei cerebrale drepte. Astfel, emisfera cerebrală stângă are un rol deosebit în 
relaţionarea de tip mediat prin coordonarea limbajului şi a operaţiilor de 
abstractizare, iar emisfera cerebrală dreaptă controlează perceperea structurilor şi 
coordonarea spaţială, realizând o relaţionare de tip direct (R.W. Sperry, 1974, 
1986, M. Gazzaniga, 1979, S.P. Springer, G. Deutsch, 1989, ş.a.).  

Este evident faptul că această specializare funcţională cerebrală se 
realizează într-un context interacţional generat, de de o parte de multitudinea 
solicitărilor şi influenţelor externe, iar pe de altă parte, de particularităţile 
variabilelor (resurselor) psihologice. Poziţionarea celor două modalităţi funcţionale 
cerebrale în chiar contextul relaţionării personalităţii cu mediul său existenţial, 



generează o serie de caracteristici tipologice ce-şi pun amprenta asupra 
manifestărilor (variabilităţii) comportamentale şi chiar asupra stilului personalităţii 
în general. Specializarea funcţională interemisferică are deci o semnificaţie 
deosebită pentru problematica menţionată mai sus, privitoare la identificarea 
factorilor funcţionali operaţionali, ce s-ar putea constitui în indicatori ai unor 
categorii tipologice de personalitate. 

Aceste caracteristici tipologice subsumează o adevărată "reţea de relaţii 
potenţiale pe care personalitatea le întreţine cu o mare diversitate de situaţii, ce 
formează lumea ei potenţială" (M. Golu, 1993, p. 70). Modalităţile funcţionale 
cerebrale de relaţionare, ce generează caracteristicile tipologice de personalitate 
determină, în acest fel, organizarea psihocomportamentală a personalităţii. 
Organizarea structurală prin integrare şi diferenţiere se manifestă în toate planurile 
personalităţii. 

Din acest punct de vedere, “modul de organizare psihică internă a 
sistemului personalităţii tinde să fie explicat pe baza principiului lateralizării 
cerebrale şi al complementarităţii funcţionale interemisferice. În al doilea rând, 
tipul de personalitate şi stilul comportamental sunt deduse din principiul 
dominanţei funcţionale-reglatorii a unei emisfere cerebrale asupra celeilalte” (M. 
Golu, 1993, p. 8). 

În concluzie, specializarea funcţională diferită a emisferelor cerebrale şi  
raporturile de dominanţă dintre ele îşi pun amprenta, în  bună măsură, asupra  
procesului de structurare a personalităţii  şi a modului de integrare a acesteia în 
macrosistemul socio-cultural.  

Dacă “preferinţa pentru lateralizare de stânga sau de dreapta este 
condiţionată de caracteristicile organizării structural-funcţionale generale a 
creierului, elaborate în cursul evoluţiei istorice” (C. Arseni, M. Golu, L. Dănailă, 
1983, p. 477), putem considera că procesele de specializare funcţională cerebrală şi 
raporturile de dominanţă inter-emisferică pot constitui o bază obiectivă pentru 
elaborarea unei tipologii psihocomportamentale, cu o valoare teoretică şi practică 
pentru acţiunea educaţională, pentru practica medicală precum şi în câmpul acţiunii 
socio-economice. Aceste aspecte constituie miezul cercetării caracteristicilor 
tipologice ale personalităţii pe fondul asimetriei funcţionale cerebrale, analiză 
realizată în capitolele următoare. 
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Paradigma constructivistă deţine astăzi un loc central în cadrul teoriilor 

explicative ale organizării şi funcţionării societăţii şi implicit a devenirii omului ca 
personalitate. Studiile moderne de psihologie şi pedagogie experimentală (Claparède, 
Decroly, Stern, Vîgotski, Piaget, Galperin, Bruner – ca să nu amintim decât pe cei care 
au abordat frontal problema construcţiei psihice şi a dezvoltării personalităţii pe baza 
acţiunii) au evidenţiat faptul că noile cunoştinţe nu pot rezulta dintr-o simplă copie a 
stimulilor externi, aşa cum susţinuse empirismul, ci printr-un proces activ de 
interacţiune cu aceştia şi de construcţie sistematică, prin învăţare a mecanismelor 
psihice de tip operator, care să-i poată procesa.  

În reflecţiile sale asupra naturii umane şi a sensului devenirii existenţiale, 
expuse în lucrarea “Anthropologie in pragmatischer Hinsicht”(1798), filozoful 
Immanuel Kant formulează poate cel mai clar principiu ce  prefigurează gândirea 



psihopedagogică de tip constructivist, afirmată mult mai târziu, peste 200 de ani: “Nu 
este vorba aici despre ceea ce natura face din om, ci despre ceea ce el însuşi face 
din sine” (Kant, op. cit., p.228).    

Înţelegerea rolului activ al subiectului în cunoaştere şi în propria sa devenire, 
explicarea procesului formării cunoştinţelor ori a funcţionalităţii psihice sunt probleme 
a căror rezolvare au stat în atenţia filozofilor, pedagogilor sau psihologilor din toate 
timpurile. Teoriile epistemologice referitoare la problematica surselor cunoaşterii şi la 
contribuţia înzestrării genetice şi a stimulării senzoriale în învăţare, formulate în 
perioada modernă, vor avea o rezonanţă remarcabilă în psihologie şi ştiinţele educaţiei, 
conducând la structurarea unei paradigme explicative a procesului devenirii 
personalităţii – ca reconstrucţie creativă a realului în planul intelectual, prin 
interiorizarea acţiunii. 

Revine psihologului elveţian J. Piaget (1896-1980) meritul de a fi formulat 
principiul care stă la originea teoriilor constructiviste moderne ale dezvoltării cognitive 
şi care postulează că formarea cunoştinţelor se realizează în cursul activităţii 
subiectului, prin asimilare informaţională şi acomodarea schemelor mentale la noile 
informaţii, construindu-se structurile operatorii logico-matematice. 

Prin cercetările sale de epistemologie genetică, Piaget argumentează că întreg 
aparatul psihic este legat de dobândirea acţiunii, ce se realizează printr-o construcţie 
mijlocită, sistematică de structuri psihice operatorii, prin care se trece pe parcursul 
dezvoltării ontogenetice de la cunoaşterea perceptivă la cea logică. Această trecere de 
la nivelul reactivităţii senzoriale la cel al operativităţii de tip logic şi semantic se 
realizează stadial, cu specificarea faptului că întotdeauna stadiul următor nu îl 
prelungeşte liniar pe cel anterior, ci îl integrează într-o construcţie cu o structură 
operaţională de tip intelectiv. (Piaget, 1976). 
 Această construcţie de structuri operatorii logico-matematice se elaborează 
ontogenetic, prin integrare de modele informaţionale, prin intermediul cărora subiectul 
decodifică realitatea prin generalizări succesive şi printr-o reconstruire logică a realului 
pe baza acţiunii (Piaget, 1970). 
 În domeniul psihologiei, paradigma constructivistă are o dublă finalitate: 

- este o soluţie teoretică viabilă pentru înţelegerea şi explicarea 
complexităţii procesului devenirii omului ca personalitate; 

- în plan ontologic paradigma constructivistă reprezintă chiar modul fiinţării 
existenţiale a omului, relevând caracterul experienţial al învăţării. 
 Perspectiva analizei de tip constructivist a personalităţii oferă răspunsuri 
consistente la cel puţin următoarele trei probleme, care privesc teoria şi practica 
psihologiei şi pedagogiei experimentale: 



- relaţionarea  componentelor  structurale ale personalităţii cu variabilele 
unei situaţii experienţiale; 

- ansamblul mecanismelor psihologice prin care personalitatea procesează   
informaţiile interne şi externe în activitatea de învăţare; 

- în ce constau restructurările pe care le implică personalitatea de-a lungul 
dezvoltării sale, în interacţiunile psiho-sociale. 

În consecinţă paradigma constructivistă explică natura umană prin relevarea 
faptului că structurile  psihologice ale intelectului şi personalităţii sunt procesări  
obiectivate în modele informaţionale interne ale lumii externe. "În desfăşurarea 
psihică, constructivismul semnifică procesarea ca o reconstrucţie analitico-sintetică 
a realului şi, în continuare, creaţia ca efect al libertăţii de construcţie mintală prin 
recombinările dintre scheme, operaţii, informaţii în baza selectivităţii şi finalităţii" 
(Popescu-Neveanu, 1978, 137). 

Procesările informaţionale şi creaţia, desfăşurate pe plan mental ca 
reconstrucţii operatorii ale conduitelor externe, sunt indisociabile dar în acelaşi 
timp şi ireductibile. Oricare din actele şi procesele psihice, pot fi examinate şi 
definite din punctul de vedere al celor două dimensiuni: procesare de tip  procesare 
şi creaţie. Modelarea informaţională devine astfel o construcţie progresivă ce 
constă într-o serie de operaţii de codificare, recodificare şi decodificare a 
informaţiilor recepţionate din natură sau din societate. Prin intermediul acestui tip 
de procesare psihică informaţională se trece, pe parcursul dezvoltării ontogenetice, 
de la procesarea senzorială la cea generalizat-abstractă. 

Abordând esenţa psihologică a intelectului, paradigma constructivistă relevă 
faptul că procesarea informaţională permite trecerea de la identificarea singularului 
la identificarea de clasă, generalizată, realizată de operaţiile gândirii.  

Remarcăm că mecanismul conexiunii inverse funcţionează nu numai la 
nivelul planurilor macrosistemului sociocultural şi al personalităţii, ci şi în relaţia 
dintre structurile psihice ale personalităţii şi infrastructura neurofiziologică 
cerebrală. Acest mecanism complex este confirmat de studiile de neuropsihologie 
unde este unanimă ideea că devenirea personalităţii este rezultatul unui complex 
proces de diferenţiere funcţională şi de integrare plurinivelară care se realizează la 
nivelul macrosistemului socio-cultural. În acelaşi timp, acest macro-operator al 
sistemului psihic uman, care este personalitatea integrează informaţia infrastructurii 
bioconstituţionale, neurofiziologice şi endocrine. Acest dublu proces de construcţie 
psihică prin specializare funcţională şi de integrare plurinivelară are ca efect, 
determinarea structurii şi dinamicii personalităţii. Cu cât infrastructura 
neurocerebrală este mai specializată, cu atât adaptarea socială a persoanei este mai 
eficientă, ceea ce determină la rândul său o sporită cizelare a specializării 



funcţionale cerebrale. Acest fapt este posibil deoarece comportamentele sunt 
simultan răspunsuri ale persoanei la diverse situaţii problematice socio-umane, dar 
şi stimuli (aferentaţie inversă) ce modifică gradul de organizare a structurilor 
psihice şi în special disponibilitatea acestora de a elabora noi răspunsuri (decizii) – 
altfel spus de a anticipa noi modalităţi de răspuns la situaţiile contextuale ivite. 

Nivelul de organizare psihică al personalităţii, integrând componentele 
funcţionale specializate ale infrastructurii bioconstituţionale, le subordonează 
într-un mod specific. Ele vor dobândi statut de elemente de codificare pentru 
nivelul superior de propoziţionare al comportamentului. Sensul termenului de 
propoziţionalitate este luat în accepţiunea dată de psihiatrul englez H.Jackson şi 
semnifică un nivel crescut de simbolism şi de reglare de tip voluntar (I. M. Botez, 
1996). Noua construcţie psihică de tip sistemic cu valenţe semantice rezultată în 
urma procesului de integrare amintit, cu atribuţii propoziţionale sporite este, la 
rândul său, integrată în macrosistemul sociocultural. Dar şi acest din urmă proces 
este unul dinamic, în sensul că personalitatea, ca o totalitate de variabile 
intermediare, se constituie simultan în factor determinant, dar şi determinat de 
macrosistemul (suprastructura) în care se integrează, prin funcţionalitatea 
mecanismelor de autoreglare. 

În varianta contemporană, paradigma constructivistă în psihologie afirmă 
teza esenţei sociale, experienţiale a personalităţii, ce se construieşte treptat printr-o 
complexă sinteză a factorilor neurobiologici, psihici şi socioculturali. 

O variantă a constructivismului actual, cel social, explică natura umană din 
perspectiva implicării oamenilor în contextul relaţiilor interpersonale, 
personalitatea fiind o veritabilă construcţie socială (A. Neculau, 1996). Sintagme 
precum constructe personale pe baza cărora individul interpretează sau îşi 
construieşte lumea (G.A. Kelly, 1966), construcţia personalităţii din trei direcţii, a 
observatorului cotidian şi cea a autoobservării (S. Hampson, 1982), personalitatea 
în situaţie (W. Mischel, 1968), constructe socio-culturale dispoziţionale (Buss şi 
Craik, 1986), derivarea din experienţă a unor scheme pragmatice de acţiune 
(Herrington şi Oliver, 2000), ş.a., promovează ideea consistenţei personalităţii 
rezultând din interacţiunile construite în context social. Construcţia sistemico-
psihosocială, oferă posibilităţi explicativ-interpretative mult mai ample ale 
devenirii personalităţii prin procesul instructiv-educativ, conducându-ne spre 
înţelegerea complxă şi nuanţată a ei. 
 Paradigma constructivistă afirmă că omul reflectând propria sa procesare 
devine o fiinţă reflexivă. Actul reflexivităţii reprezintă în sine o reconstrucţie 
existenţială a naturii umane, care este validată prin practica socială. În esenţă 
paradigma constructivistă afirmă că devenirea umană este determinată de modul în 



care fiecare se construieşte pe sine folosind mijloacele puse la îndemână de natură 
(informaţia genetică) şi de societate, adică o lume construită în care se integrează 
mai mult sau mai puţin creator. 

Devenirea continuă şi ireversibilă a personalităţii, altfel spus destinul 
fiecărei persoane este, din perspectiva paradigmei prezentate, sinonim cu felul în 
care, metaforic vorbind, fiecare trudeşte pe şantierul construcţiei propriei sale 
personalităţi. 
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         Am studiat, până acum, principalele aspecte ale activităţii de învăţare 
desfăşurate de elevi în cursul însuşirii cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, 
însuşire ce are loc sub continua îndrumare şi verificare a profesorului. 
 

3.1. Noţiuni generale despre stilul de activitatea 
            
 Aşa cum arătam în capitolul despre problema psihologică a învăţăturii, una 
din direcţiile evoluţiei acestei activităţi în cadrul procesului instructiv-educativ o 
constituie trecerea treptată de la colaborare la independenţă, sau, în alţi termini, la 
formarea capacităţii elevului de a-şi însuşi, prin propriile lui procese intelectuale şi 
sub stimularea unor motive largi sociale, cunoştinţe noi, şi de a şti să le aplice în 
situaţii variate, prin propriile forţe intelectuale. Dobândirea independenţei elevului 
în activitatea individuală a constituit obiectul preocupării multor pedagogi şi 
psihologi de seamă. În aceste studii se evidenţiază faptul că independenţa elevului 
constituie unica bază a oricărei învăţări fructuoase. În aceste studii se subliniază 
necesitatea nu numai de a transmite cunoştinţe, ci şi de a educa gândirea elevului, 
de a-i forma priceperea de a-şi extrage singur cunoştinţele folositoare din cele mai 
variate izvoare: din cărţi, din observarea lucrurilor înconjurătoare, din evenimentele 
zilnice, etc. 

Elevul trebuie să beneficieze de cunoştinţe, dar să-şi dezvolte dorinţa şi 
capacitatea de a dobândi fără profesor în mod independent, noi cunoştinţe, să aibă 
posibilitatea de a reţine cunoştinţe folositoare, nu numai din cărţi, ci şi din situaţiile 
pe care le trăieşte, din evenimentele zilnice, din propriile sale trăiri; stăpânind o 
asemenea forţă intelectuală care-şi extrage de peste tot hrana necesară, elevul va 
învăţa toată viaţa, ceea ce constituie desigur una dintre cele mai importante sarcini 
ale oricărei instituţii şcolare.  



Capacitatea de a-şi însuşi independent  cunoştinţe şi aceea de a le folosi în 
mod independent se formează treptat, în cursul activităţii şcolare, sub îndrumarea 
colectivului de profesori. În cursul şcolii, elevul îşi însuşeşte, în primul rând, o 
serie de deprinderi şi priceperi ale activităţii intelectuale ca, de pildă, deprinderea 
de a citi şi înţelege un text (prin despărţirea lui în unităţi logic închegate), 
deprinderea de a-şi nota succint şi precis ideile, deprinderea de a alcătui planul unei 
lucrări, priceperea rezolvării unor probleme, etc. Elevii îşi însuşesc totodată şi 
deprinderea generală de a-şi organiza o activitatea ordonată, repartizată raţional în 
timp (planificată). Ca urmare a exigenţelor crescute în privinţa aprofundării 
cunoştinţelor şi a lărgirii orizontului intelectual, ei îşi însuşesc priceperea alcătuirii 
şi folosirii unui material bibliografic suplimentar.  
 După cum s-a arătat în capitolul anterior şi în capitolul despre “motivaţie”, 
activitatea elevului şi modul ei de organizare este condiţionată şi de orientarea 
intereselor elevului, de capacitatea să de a-şi dirija voluntar activitatea, de natura 
motivelor care îi stimulează activitatea desfăşurată. 
 Pe de altă parte, aşa cum s-a văzut din capitolele anteriore şi din studiul 
activităţii cerebrale, capacitatea de activitate (atât sub aspectul efortului, cât şi sub 
aspectul rapidităţii formării asociaţiilor, cât şi al mobilităţii) are un caracter 
individual (în funcţie de tipul de activitate nervoasă superioară). 
 Toate aceste elemente ne permit să vorbim de un mod caracteristic, 
individual, al activităţii elevului. 
 Vom înţelege prin stil de activitate, modul specific în care elevul îşi 
desfăşoară, în mod independent, activitatea de însuşire a noilor cunoştinţe, de 
folosire a celor dobândite, în rezolvarea sarcinilor apărute în cursul procesului 
instructiv, cât şi în activitatea sa în afara clasei sau şcolii. 
 

3.2. Particularităţile stilului rational de activitatea al elevilor 
mari 
 

Analizând particularităţile stilului raţional de activitatea al elevilor mari, 
studiile de specialitate au arătat că acest mod de lucru care constituie, prin esenţa 
sa, o verigă de trecere de la stilul activităţii şcolare la un stil de activitate personală, 
văzută într-un sens mai larg, include trei caracteristici funamentale: 
 a. Năzuinţa către scop (este vorba de caracterul organizat şi precis orientat 
al elevului în ceea ce priveşte scopul urmărit în activitatea pe care o desfăşoară). 
Această trăsătură constituie nucleul atitudinilor ce caracterizează “stilul” 
personalităţii. Aici intră următoarele elemente componente ale stilului: orientarea 
de perspectivă, precisă, bine definită spre viitor; existenţa unor interese stabile, 



complexe; apariţia unui mod de interpretare a lumii, care îl duce pe elevul mai 
mare la formarea unei concepţii mai mult sau mai puţin unitare, ştiinţifice asupra 
lumii. 

b. Gradul dominării conştiente a propriilor procese psihice (intelectuale, 
afective şi voliţionale), în conformitate cu orientarea personalităţii elevului spre un 
scop mai mult sau mai puţin clar exprimat. 
 c. Gradul de însuşire a tehnicilor de activitate intelectuală (priceperea de a 
citi sistematic şi interpreta profund o carte, un manual, de a găsi materialul necesar 
rezolvării unei probleme, teme, de a alcătui un plan, conspecte, de a extrage teze; 
priceperea de a nota un referat sau o conferinţă; priceperea de a “organiza” 
materialul necesar pentru lucrare etc.), aşadar, cultura tehnică ce oferă posibilitatea 
de a ridica stilul de activitate intelectuală a elevului la nivelul corespunzător 
posibilităţii lui intelectuale (destul de ridicate şi adesea corespunzător unei 
înţelegeri şi concepţii despre lume deja foarte mature).       
 După cum observăm din cele de mai sus, stilul de activitate se constituie 
dintr-o serie de particularităţi care, raportate la procesele psihice studiate până 
acum, se pot clasifica în: 
 a. Particularităţi ce ţin de sfera reglării, stimulatorii (motivele) activităţii. 
Nici o activitate (de cunoaştere sau practică) nu dobândeşte un caracter permanent 
şi profund dacă nu este stimulată de prezenţa unor corespunzătoare interese 
cognitive (interese de cunoaştere), de năzuinţa permanentă a elevului de a-şi 
îmbogăţi cunoştinţele de cultură generală şi de a se desăvârşi din punct de vedere 
profesional. Motivele activităţii constituie nu numai izvorul energiei şi 
perseverenţei, dar şi dau activităţii un sens, integrând-o în linia de perspectivă a 
dezvoltării personalităţii elevului. Cercetările făcute în acest domeniu, cât şi 
mărturiile elevilor arată dependenţa dintre idealurile de viaţă (interese, năzuinţe şi 
convingeri) şi caractereul activităţii desfăşurate. În stilul activităţii se reflectă toate 
trăsăturile caracterului persoanei, atât cele ce ţin de concepţia lui despre lume (nu 
numai sub latura gnostică; dar – mai cu seamă – sub latura etică, ce reflectă imediat 
şi nemijlocit atitudinile lui), cât şi cele care reflectă puterea lui de voinţă, forţa lui 
voliţională. 
 b. Din punct de vedere al proceselor de cunoaştere, în caracterizarea stilului 
activităţii intră o serie de particularităţi între care notăm: 
 - spiritul de observaţie, ca principal  mijloc de acumulare nemijlocită a 
faptelor, de discriminare a diversităţii fenomenelor din viaţă, în funcţie de gradul de 
complexitate al analizei şi sintezei se determină atât capacitatea de aprofundare 
(prin discriminarea şi reliefarea cât mai multor laturi şi relaţii ale obiectului 
studiat), cât şi secvenţa logică şi ierarhizarea ideilor în ordinea esenţializării lor, iar 



– prin sinteza superioară – se obţine capacitatea integrativă a materialului în sistem 
de cunoaştere şi idei tot mai largi, cu formarea unei corespunzătoare imagini 
complexe şi complete a fenomenului (sau a materialului studiat);  
 - capacitatea asociativă, prin stabilirea unor corelaţii cu diversele sale 
cunoştinţe în afara materialului analizat (legături intersistem a generalizarilor); 
 - nivelul gândirii critice, care duce la convingeri întemeiate pe raţiune şi nu 
pe afirmaţii peremptorii (capacitatea de argumentare atât în lumina cerinţelor 
gândirii logice şi a unei concepţii ştiinţifice logice despre lume, cât şi în 
conformitate cu caracterul specific al materialului studiat);  
 - priceperea de a-şi da seama de rezultatele activităţii desfăşurate 
(autoaprecierea); 
 - capaciatea de înţelegere necesară în rezolvarea teoretică şi practică a 
problemelor (gradul de profunzime şi de lărgime a înţelegerii); 
 - gradul de concentrare şi stabilitate a atenţiei asupra materialului; 
 - caracterul memorării (fixării materialului) şi a reproducerii, exprimat în 
gradul de sistematizare şi redare într-o formă personală a cunoştinţelor însuşite 
prin învăţare.  
 c. Particularităţi care ţin de domeniul afectiv şi cel voliţional al 
personalităţii, între care notăm: 
 - capacitatea de a-şi dirija voluntar şi a-şi subordona procesele psihice în 
vederea realizării sarcinii propuse (procesul gândirii să aibă un caracter precis 
orientat şi ordonat, să ştie să-şi înfrângă stările afective, negative, depresive, să ştie 
să reziste tentaţiilor şi dorinţelor care l-ar sustrage din activitate, să ştie să-şi 
impună să lucreze). Putinţa de a-şi concentra intensiv şi îndelungat mintea în 
direcţia voită constituie o premiză necesară a oricărei activităţi mintale. 
            - perseverenţa (capacitatea voluţională a elevului de a depune un efort 
susţinut până la rezolvarea problemei şi pentru asigurarea continuităţii activităţii). 
Elevul trebuie educat astfel încât să ştie că orice activitate cere un mare efort şi 
stăruinţă. Aforismul “spre culmile ştiinţei nu duc cărările bătătorite, ci drumurile 
pietroase”, conţin un adevăr general valabil pentru orice activitate şi la orice nivel. 
           d. Particularităţile ce ţin de caracterul organizat al activităţii. Aici se pun 
în vedere mai multe aspecte: 
            - repartizarea justă, în timp, a sarcinilor, pentru a se evita activitatea 
neorganizată (ce duce la supersolicitare) şi un consum excesiv de energie (o 
supraîncărcare a forţelor intelectuale şi fizice a elevului); 
            - organizarea. Activitatea elevului (dominant intelectuală) cere multă 
pricepere în organizare. Ea constă în a şti să aduni materialul necesar pentru 
dezvoltarea diverselor teme, să calculezi şi să repartizezi timpul necesar fiecărui 



studiu (pe discipline şcolare), să pregăteşti materialul ajutător pentru înţelegerea şi 
fixarea în memorie folosind scheme, fişe; pe scurt, să ştii să alcătuielti un plan de 
activitate judicios. 
          - acurateţea în activitate. Lucrarea pe care o efectuezi trebuie să se 
caracterizeze prin claritatea expunerii, precizia execuţiei, prin modul îngrijit de a-l 
prezenta etc. 

Stilul activităţii independente constituie o particularizare care se formează 
treptat ca rezultat al incidenţei mai multor factori şi anume: 
            - dezvoltarea continuă a gândirii elevului (ca rezultat al acumulării treptate 
de cunoştinţe şi a formării de deprinderi intelectuale, în cadrul sarcinilor 
obligatorii, în procesul instructiv şi a îndeplinirii lor controlate de către profesor); 
           - formarea motivelor largi sociale ale activităţii elevului şi a intereselor sale 
de cunoaştere; 
          - implicarea tot mai adâncă a elevului în activitatea obştească, mai întâi sub 
forma activităţii în afară de clasă şi, apoi, extraşcolare; 

- creşterea treptată a gradului de independenţă a elevului, ca rezultat al 
dezvoltării intelectuale şi a creşterii conştiinţei răspunderii sociale a activităţii ce o 
desfăşoară; 

- conturarea tot mai precisă a orientării profesionale, care determină nu 
numai atitudinea selectivă, dar şi gradul de aprofundare a unei discipline (apariţia 
unor intrese şi preocupări speciale). 

Datorită interacţiunii variate a acestei complexităţi de factori formarea 
stilului de activitatea apre ca un proces dinamic, neomogen  dar cu un caracter 
progresiv. 
 În activităţile cotidiene şcolare putem surprinde apariţia a două moduri 
caracteristice de activitate, distincte, opuse, chiar la elevii din clasele mici (a VI-a, 
a VII-a): unul caracterizează pe elevul “leneş”, celălalt pe cel “silitor”. 
 Iată, schematic, particularităţile “stilului” de activitate al elevului leneş:  

- Greutatea de trecere de la starea de repaus la activitate; o caracteristică a 
acestei treceri dificile, a învingerii inerţiei constituie îndelungata perioadă de 
oscilaţie, de nehotărâre.  

- Dificultatea de a reveni la o lucrare, făcută în linii generale, constă într-o 
mare saturaţie psihologică faţă de ea, în neplăcerea de a o perfecţiona şi în 
nepriceperea de a duce activitatea până la capăt.  

- Ceea ce este caracteristic nu este fuga de activitatea în general, ci fuga de 
activitatea principală, cea mai importantă, aceea care necesită eforturi planificate şi 
îndreptate spre un scop.  



- Legat de acest lucru, este obişnuinţa de a munci în doze mici, întrerupte de 
pauze, în care nu se face nimic sau se face o activitatea mai puţin importantă.  

- Lipsa deprinderii şi a priceperii de a se controla şi domina pe sine.  
- Dependenţa de activitatea de stimulare externă: îndemnul insistent al 

părinţilor, “controlul” acestora sau al profesorilor, constrângerea exercitată de 
teama de a nu reuşi la examen etc.  

- Lipsa deprinderii de a-şi distribui uniform, ritmic, eforturile din vreme, de 
la începutul anului.  

- Tendinţa de a amâna pregătirea lecţiilor, activitatea până în ultimul 
moment.  

- Dependenţa activităţii de capriciile stărilor afective, de dispoziţie.  
- Preferinţa pentru activitatea exterioară (cu caracter fizic, mecanic) faţă de 

cea interioară (care necesită un efort de gândire şi de voinţă încordată); astfel, 
transcrierea (copierea pe curat a temelor) şi recitirea sunt preferate reflexiei, 
gândirii concentrate asupra  unui mănunchi de idei complexe.  
 În contrast cu acest mod de lucru, putem releva principalele particularităţi 
ale stilului de activitate întâlnit la elevii silitori, din clasele a VI-a şi a VII-a şi 
anume: 
 - Marele interes pentru şcoală şi faţă de activitatea şcolară (“şcoala este 
totul pentru mine” etc.). 
 - Împotrivirea (rezistenţa) faţă de sugestiile de a face pauze şi de a-şi scurta 
perioada de “pregătire a temelor” (timpul de activitate), opunerea care le lipseşte 
atât de mult elevilor “leneşi”. 
 - Perseverenţa în realizarea planurilor de activitate şcolară, perseverenţa 
corelată cu stăpânirea de sine, răbdarea şi priceperea de de a se stăpâni, 
perseverenţa puternică, emoţională, fierbinte, dar care la unii elevi nu este 
întotdeauna uniform reglementată şi la – alţii – nu este întotdeauna însoţită de 
răbdarea necesară. 
 - Conştiinţa stăpânirii de sine şi a forţelor proprii, însoţită de sentimentul 
încrederii. 
 - Armonia (conjugarea) dintre conduita şcolară şi cea extraşcolară, 
întrebuinţarea întregului timp liber, de după şcoală, în preocupări şcolare. 

- Cunoaşterea de sine, ca muncitor intelectual, şi stăpânirea tehnicii “naive” 
elementare, a activităţii intelectuale. 

După cum se poate vedea din această caracterizare, stilul activităţii 
intelectuale al elevilor de vârstă şcolară mică şi mijlocie denotă simţ de răspundere 
şi capacitate voluţională, dar, în acelaşi timp, caracteristic este faptul că acestui stil 
(în curs de constituire) îi lipsesc (dar se află în germeni) două calităţi esenţiale:  



- Motivaţia activităţii (motivele de perspectivă, motivele larg sociale). 
- Trăsăturile operaţionale cognitive (ambele apar şi se formează treptat, 

odată cu dezvoltarea gândirii elevului şi a cristalizării atitudinilor, a trăsăturilor de 
caracter în adolescenţă). 

În dezvoltarea stilului de activitate (caracteristic pentru elevii din clasele 
şcolare medii), desigur unele sau altele din particularităţile pe care le-am indicat 
mai sus se manifestă – pe plan individual – în mod variat, unele mai accentuat, 
altele mai slab conturate. Punctul comun, cel mai slab îl consituie nivelul însă 
scăzut al tehnicii activităţii intelectuale. O dată cu progresele realizate în cursul 
progresului instructiv şi al dezvoltării psihice se schimbă mijloacele folosite şi 
ritmul activităţii adolescenţilor. 

În evoluţia stilului activităţii intelectuale se observă că nu toţi elevii ajung 
la acelaşi nivel, la aceeaşi indici calitativi, fapt care permite să deosebim mai multe 
stiluri (care deşi păstrează un pronunţat caracter individual, totuşi, permit unele 
generalizări şi caracterizări). 
 Stilurile elevilor mari (adolescenţi) pot fi grupate în două mari categorii: 

a. În prima categorie se cuprind acele stiluri de activitatea intelectuală care 
sunt în curs de formare şi care, îndrumate cu exigenţă, se dezvoltă în direcţia 
calităţilor stilului raţional de activitate. Aceşti elevi intră în viaţă înarmaţi nu numai 
cu cunoştinţe, ci şi cu mijloace mai mult sau mai puţin raţionale de dobândire 
independentă a acestor conoştinţe.  
            b. A doua categorie cuprinde stilurile neraţionale, considerate ca un rebut 
pedagogic. Ca particularităţi caracteristice negative, principale, ale acestora se 
remarcă:  

- lipsa unor interese constante, orientate (convergente) spre un scop 
(motivaţia), absenţa mai cu seamă a unor interese profunde de cunoaştere a lumii;  

- lipsa de dirijare voluntară şi autostăpânire a proceselor psihice 
(intelectuale, afective, voluţionale);  

- insuficienta stăpânire a tehnicii activităţii intelectuale. De aceea elevul nu-
şi aprofundează cunoştinţe formale, îi este lene să afle mai multe date etc. Căutând 
explicaţia acestui stil de activitatea, putem să o găsim, în primul rând, în faptul că 
şcoala n-a format elevii (o dată cu lărgirea cunoştinţelor) şi interese de cunoaştere, 
lăsându-i singuri în lupta cu greutăţile inerente trecerii de la un sistem de cunoştinţe 
proprii şcolii elementare la cel al nivelului gimnazial. 
            Din cele expuse până acum se desprinde următoarea concluzie: stilul 
raţional de activitatea nu se poate fundamenta numai pe o particularitate psihică, 
oricât ar fi ea de importantă. Formarea lui e condiţionată de unitatea dintre sistemul 
cerinţelor instructive şi cele educativ-morale, de unitatea dintre dezvoltarea gândirii 



şi a motivelor, a atitudinilor etice ale învăţăturii. Această unitate constituie premiza 
stilului activităţii intelectuale. 
            Stilul activităţii elevului constituie, în cele din urmă, o activitate voluntară, 
caracterizată prin conştiinţa clară a scopului (factorul motivaţiei) şi prin 
organizarea tuturor factorilor care contribuie la atingerea scopului. 
 
            3.3. Educarea stilului de învăţare al elevului 
 

Vom analiza în continuare principalele direcţii ale educării stilului de 
activitate al elevului. 
            a. Formarea treptată a motivelor şi intereselor generale de cunoaştere 
(îmbinate cu cele ce apar şi se dezvoltă în insăşi procesul instructiv, în cadrul 
fiecărei discipline de învăţământ), trebuie să constituie o premiză psihologică a 
formării unui stil de activitate independent, autonom, caracterizat prin conştiinţa 
scopului şi a necesităţii sale permanente. 
            b. A doua premiză psiho-pedagogică a activităţii independente o constituie 
caracterul activ al învăţământului. Principiul caracterului activ al învăţământului 
îşi manifestă în mod puternic consecinţele sale în formarea stilului de activitate 
independent. Dacă elevul nu va fii obişnuit să privească şi să prelucreze 
cunoştinţele transmise ca pe nişte “probleme”, ce se rezolvă printr-un efort propriu 
de gândire, printr-un proces de căutare de soluţii, la care el participă pe propriul 
efort intelectual, voluntar, el nu va ajunge niciodată la o activitate independentă, 
deoarece îi va lipsi esenţialul: efortul mintal caracteristic oricărei activităţi 
intelectuale productive.  

Stimularea gândirii în timpul transmiterii şi, respectiv, al înşusirii 
cunoştinţelor de către elev (în faza iniţială), transformarea elevului într-un 
colaborator viu, permanent activ, al profesorului, constituie premiza formării 
stilului raţional, economic, de activitate, deoarece astfel îşi formează independenţa 
în gândire şi se deprinde cu efortul intelectual (devine capabil să dobândească 
ulterior cercul necesar de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, devine apt să-şi 
perfecţioneze propria activitate). 
            c. Formarea sistemului de deprinderi necesare oricărei activităţi 
intelectuale şi transformarea unora din ele în obişnuinţe (în necesităţi interne). 
Avem aici în vedere: deprinderea de a scrie rapid şi citeţ, deprinderea de a citi 
scoţând note, conspectând, adunând şi clasificând materialul; formarea deprinderii 
(devenită obişnuinţă) de a enunţa în scris, sub formă de idei organizate logic, a 
celor ce urmează a fi expuse; deprinderea de a selecţiona şi sistematiza materialele 
studiate etc. Aceste deprinderi (constituind baza operaţională a activităţii 



intelectuale) se formează treptat, sub îndrumarea profesorului şi ca un rezultat al 
unor cerinţe permanent controlate încă din primii ani de şcoală (în special la limba 
maternă; totuşi, e necesar ca şi în celelalte discipline să se urmărească formarea 
aceloraşi deprinderi, profesorul nemulţumindu-se doar să constate că elevul şi-a 
însuşit cunoştinţele, ci să urmărească şi modul în care şi le-a însuşit). A doua 
observaţie se referă la creşterea treptată a gradului de independenţă a elevului în 
folosirea deprinderilor generale şi a celor speciale de activitate. 
            d. Activitatea independentă a elevului constituie una din principalele căi de 
dezvoltare a stilului de activitate. Prin activitatea independentă se pune în faţa 
elevului o problemă (în sensul larg al cuvântului), pe care el trebuie s-o rezolve şi 
în care scop: foloseşte cunoştinţele însuşite şi mijloacele de lucru, desfăşoară o 
activitate complexă de gândire (punerea problemei şi analiza ei, sesizarea direcţiei 
rezolvării ei; adunarea şi trierea materialelor necesare rezolvării; îşi organizează 
activitatea; se informeză şi elaborează planul lucrării, trece la transpunerea şi 
concretizarea lui în cursul lucrării). Orice activitatea independentă trebuie să se 
caracterizeze prin: 
            - continua descreştere a îndemnului exterior, substituind acestuia 
autostimularea şi autocontrolul; 
            - creşterea continuă şi gradată a dificultăţilor întâmpinate în cursul 
rezolvării temelor şi problemelor; 
            - asigurarea unui regim continuu şi ritmic de activitate, care constituie un 
factor însemnat al activităţii independente (şi al formării stilului de activitatea). 

O influenţă hotărâtoare asupra formării stilului de activitate al elevului o are 
colectivul şcolar, la care adăugăm forţa exemplului (părinţilor, profesorilor). 
Trăsături voluntare de caracter precum perseverenţa, ordinea, acurateţea în 
activitate, se educă prin forţa exemplului şi a exigenţelor multiple ridicate de adulţi. 
În acest fel climatul psiho-social influenţează în mare măsură şi formarea 
caracterului voluntar al activităţii elevului. 
            Îmbinând factorii de mai sus, sub permanentul control al educatorilor, se va 
forma un stil echilibrat, raţional de activitate, ce se va transforma treptat într-o 
necesitate interioară (devine o obişnuinţă) caracteristică a elevului ce se pregăteşte 
temeinic pentru activitatea socială utilă, dar şi ca om de cultură, caracterizat prin 
bogăţia de idei şi simţăminte.    
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APLICAŢIA 1 

 
MODELE   EXPERIMENTALE  NEURO-PSIHOLOGICE  ÎN 

ABORDAREA IDENTITĂŢII  PERSONALITĂŢII ŞI A EXPERIENŢEI 
CONŞTIENTE 

  
 
1. O ipoteză tulburătoare:  două conştiinţe într-o singură cutie craniană 
Problematica asimetriei structurale şi funcţionale cerebrale a făcut  obiectul 

a numeroase şi diverse cercetări moderne de neuropsihologie, neurologia 
comportamentului sau psihologie medicală, scoţând în evidenţă  faptul că cele două 
emisfere cerebrale, similare ca structură anatomică, dezvoltă totuşi mecanisme 
funcţionale distincte. 

Filosofic vorbind, problematica anunţată se înscrie în cadrul analizei unităţii 
eului şi dezbaterii relaţiei dintre psihic şi fizic, dezbatere ce îşi are rădăcinile  în 
discuţiile  presocratice, dacă nu în ideile vechilor mituri. Cu toate acestea, soluţiile 
date de-a lungul timpului sunt departe de a o fi elucidat. Rezolvarea acestei 
probleme reprezintă, credem, visul de aur al ştiinţelor despre om, în general, şi al 
neuropsihologiei în mod special. 

Studiile moderne de neuropsihologie (N. Geschwind şi E. Kaplan - 1962, 
R.W. Sperry şi I.E. Bogen - 1962, D. Kimura - 1963, J. Levy - 1972, M. 
Gazzaniga, M.P. Bryden - 1986 - ca să nu amintim decât pionierii care au atacat  
frontal  problema separării chirurgicale a emisferelor cerebrale prin tehnica "split-
brain", au evidenţiat faptul că fiecare dintre emisferele cerebrale deconectate 
continuă să prelucreze fluxul informaţional aferent într-o manieră conştientă. S-a 
constatat, de asemenea, că majoritatea experienţelor generate astfel în interiorul 
unei emisfere sunt totuşi inaccesibile celeilalte, iar funcţiile mentale paralele diferă 
mai ales din perspectiva modului în care prelucrează informaţiile psihice. 
Psihologul R.W. Sperry şi echipa sa de neurochirurgi au ajuns la concluzia, 
validată experimental, că fiecare emisferă cerebrală este specializată în realizarea 
unor funcţii cognitive   diferite - cea stîngă avînd competenţe în realizarea 
structurilor verbal-semantice complexe, iar cea dreaptă în integrarea 
configuraţional-globală a informaţiei. 



Tehnicile moderne de comisuro şi calosotomie au oferit o nouă perspectivă  
în  înţelegerea coordonărilor neuro-psiho-comportamentale şi explicarea unităţii 
personalităţii. Totodată, ele au readus în prim-planul preocupărilor psihologilor, 
psihiatrilor, filozofilor şi al altor categorii de specialişti interesaţi de înţelegerea şi 
explicarea naturii fenomenelor subiective, tulburătoare întrebări: sunt într-adevăr în 
creierul uman două conştiinţe separate, corespunzătoare celor două emisfere? Ce 
consecinţe are acest fapt asupra unităţii structurii intelectului, a eului şi în cele din 
urmă asupra personalităţii şi condiţiei umane? 

Posibilele răspunsuri la aceste întrebări au generat şi generează o serie  de 
aşteptări optimiste cu privire la noi descoperiri privitoare la relaţia dintre sistemul 
psihic uman şi mecanismele cerebrale ori dintre personalitate şi baza sa  
neurofiziologică. Datele recente, oferite de posibilitatea întreruperii conexiunilor 
superioare dintre cele două emisfere cerebrale prin operaţia de secţionare a corpului 
calos, au condus la formularea tulburătoarei ipoteze a existenţei a două centre 
separate ale conştiinţei "într-o singură cutie craniană" (R.W. Sperry, 1964, 1966, 
G.H. Bover, 1974, p. 446). Mai mult, perfecţionarea tehnicilor de testare 
psihologică a pacienţilor comisuro şi calosotomizaţi a relevat o specializare 
funcţională evidentă a emisferelor cerebrale. 

O serie de psihologi cunoscuţi pentru contribuţia lor la constituirea 
psihologiei ştiinţifice, precum G. T. Fechner, W. Mc. Dougall, C. S. Sherrington, 
M. S. Gazzaniga, I. E. Bogen, R. W. Sperry, N. Geschwind, E. Kaplan, J. Levy ş.a., 
s-au întrebat ce s-ar întâmpla cu unitatea conştiinţei în cazul în care, printr-o 
operaţie chirurgicală de secţionare a corpului calos, cele două emisfere cerebrale ar 
fi în acest fel deconectate. 

Răspunsurie formulate în legătură cu această posibilitate au oscilat între 
două extreme. Neurochirurgii ce au acordat o mai mare importanţă conexiunilor 
nervoase (K. Lichteine, N. Geschwind, s.a.) considerau că prin această operaţie  
unitatea conştiinţei va fi compromisă. În opoziţie cu aceştia, adepţii unor conceptii 
mentaliste (H. Jackson, W.Mc. Dougal, K. Lashley, K. Goldstein s.a.) susţineau că 
acest fapt nu se va produce, unitatea personalităţii nefiind afectată decât în mică 
măsură. 

Prin această dispută teoretică s-a ajuns la una dintre cele mai tranşante şi 
tulburătoare  idei concretizate într-o modalitate de a separa experimental cele mai 
complexe procese  psihice, dacă nu chiar unitatea personalităţii: procedura 
secţionării chirurgicale a "marii comisuri cerebrale", aşa cum adesea a fost denumit 
corpul calos - avându-se în vedere cele 800 de milioane de fibre nervoase ce-l 
alcătuiesc. 



Operaţia de secţionare a corpului calos sau "split-brain", cum este 
cunoscută în neurochirurgie, care să conducă la întreruperea transferului 
interemisferic este denumită calosotomie cerebrală. Ea a fost executată 
la început pe pisici şi maimuţe iar din a doua jumătate a anului 1940 pe 
subiecţi umani suferind de epilepsie, ca metodă de reducere a crizelor 
comiţiale (A.J. Akelaitis, 1943, M.S. Gazzaniga, J.E. Bogen, R.W. 
Sperry, 1962). Neurochirirgii care au iniţiat comisurotomia cerebrală au 
pornit de la ipoteza că descărcările neuronale non-funcţionale se 
propagă ca un ecou în emisferele cerebrale şi lezează grav ţesutul 
cortical. 

Concluzia formulată în urma studiilor pe animalele cărora li se efectuase 
operaţia de calostomie, a fost că acestea pot dezvolta comportamente asemănătoare 
cu animalele cu corpul calos intact, dacă sunt lăsate în libertate. Explicaţia constă 
în faptul că şi în cazul calosotomiei, subiecţii respectivi au un control asupra 
schimbului informaţional între emisferele cerebrale,schimb realizat prin 
intermediul câmpului perceptiv extern. Această explicaţie este valabilă şi pentru 
subiecţii umani cu calasotomie.  

Concluzia respectivă explică de ce până în anii 1950 funcţiile corpului calos 
nu au fost corect înţelese, iar sindromul de deconexiune nu a fost sesizat, deşi încă 
din anul 1940 se făcuseră o serie de comisurotomii parţiale şi chiar totale, la 
subiecţii umani ce prezentau crize de epilepsie. 

Revine psihologului Roger W. Sperry meritul de a fi iniţiat şi studiat 
sistematic efectele secţionării comisurilor cerebrale şi a corpului calos, formaţiune 
neuroanatomică, având un rol direct în schimbul de informaţii dintre cele două 
emisfere cerebrale şi în integrarea lor bilateral. Operaţiile de comisurotomie şi 
calosotomie realizate de R.W. Sperry împreună cu echipa sa de neurochirurgi în 
laboratorul de la Institutul de Tehnologie din California au fost efectuate, în unele 
cazuri, şi cu secţionarea chiasmei optice, pentru a se putea astfel studia efectele 
separării complete a emisferelor cerebrale. În acest mod, R.W. Sperry împreună cu 
R.E. Meyers au pus la punct, în perioada anilor 1952-1953, tehnica recunoscută sub 
numele de "split brain", tehnică operatorie dar şi experimentală, folosită pentru a 
studia funcţiile emisferelor cerebrale separate (R.W. Sperry, R.E. Meyers, 1953; 
R.W. Sperry, 1964, 1966; E. Zaidel, 1976). 

Investigaţiile psihologice realizate de R.W. Sperry, M. Gazzaniga şi J.E. 
Bogen la Institutul de Tehnologie din California au relevat faptul că la subiecţii 
calosotomizaţi în timp ce starea psihică generală şi comportamentul au fost, în cele 
mai multe cazuri, uşor afectate, în activitatea mentală a intervenit o schimbare 
profundă (cf. R.L. Gregory, 1987). Această schimbare sesizată în plan mental a fost 



pusă în evidenţă printr-un procedeu special numit "stimulare tahitoscopică", 
procedeu pe care îl vom prezenta la punctual 3.2. 

Dincolo de investigaţia prin procedeul stimulării tahitoscopice, subiecţii cu 
calosotomie nu sesizează reducerea sau divizarea câmpului vizual. În activităţile 
cotidiene ei pot realiza, fără nici un fel de dificultate, acţiuni ce necesită o 
coordonare bimanuală. Altfel spus, subiecţilor cu calosotomie nu pare să le fi fost 
afectată unitatea personalităţii. De altfel, conduita lor aşa cum reiese din modul în 
care se comportă în diferite situaţii cotidiene este foarte asemănătoare cu cea a 
subiecţilor ce prezintă agenezia corpului calos. După J.J. Saul şi R.W. Sperry 
(1968), comportamentul acestora din urmă este chiar mai apropiat de cel normal, în 
comparaţie cu cel al pacienţilor ce au suferit o recentă calosotomie.  

2. Importanţa practică a evaluării personalităţii şi a experienţei conştiente în 
funcţie de criteriul specializării funcţionale interemisferice 

Studiile anatomofiziologice, antropologice, comparative, neurochirurgicale, 
precum şi cele genetice relevă o pregnantă diversitate structural-funcţională a 
creierului uman. Această complexă infrastructură neuroanatomică va imprima un 
registru larg de trepte şi nuanţe specializării funcţionale a emisferelor cerebrale, 
ceea ce determină în mod obiectiv o deosebită diferenţiere interindividuală şi, 
totodată, interpopulaţională. Privită din această perspectivă, problematica 
specializării şi dominanţei interemisferice va avea atât o importanţă teoretică 
fundamentală în explicarea relaţiei dintre personalitate şi substratul său 
neurofiziologic, cât şi una practic-aplicativă în înţelegerea varietăţii tipurilor de 
personalitate şi a predicţiei comportamentelor pe care le determină. 

În concluzie, direcţiile actuale privind cercetarea problematicii asimetriei 
structurale şi funcţionale cerebrale, ca bază neurofiziologică a explicării 
caracteristicilor de integrare şi emergenţă ale personalităţii sunt deosebit de 
diversificate. 

S-a conturat o perspectivă ce continuă, din punct de vedere istoric, preocupările 
din domeniul neurofiziologiei legate de problematica lateralizării funcţiilor psihice şi 
dominanţei cerebrale. 

De asemenea, cercetarea comparativă dintre om şi animal îşi propune să 
clarifice natura relaţiilor dintre structurile neuronale, funcţiile neurofiziologice şi 
procesele psihice. 

În clinica de psihiatrie, stabilirea conţinutului comportamental al 
specializării şi al distribuţiei dominanţelor interemisferice parţiale, pe subsisteme şi 
procese particulare, facilitează o cunoaştere mai obiectivă a mecanismelor 
neurofiziologice ale bolii şi, implicit, adecvarea mai riguroasă a tratamentului la 
individualitatea bolnavului. 



În clinica de neuro-chirurgie, stabilirea specializării şi a dominanţei 
funcţionale interemisferice prin probe psihofiziologice corespunzătoare ajută nu 
numai la precizarea şi definitivarea diagnosticului diferenţial preoperator, dar şi la 
elaborarea programului recuperării postoperatorii prin identificarea verigilor şi 
"funcţiilor" ce trebuie să facă obiectul activităţii de recuperare şi prin indicarea 
tipurilor de sarcini şi exerciţii ce urmează a fi parcurse în acest scop. 

Direcţia cercetărilor ergonomice analizează posibilităţile de adaptare a 
adultului dreptaci sau stângaci în mediul său profesional. Studiul lateralizării din 
perspectivă ergonomică contribuie la optimizarea adaptării subiectului la diferite 
situaţii profesionale de muncă în domenii ce necesită coordonarea complementară a 
celor două mâini sau picioare. 

Cercetările ergonomice au condus la concluzia că lateralizarea de dreapta 
sau de stânga nu reprezintă un factor care să împiedice realizarea în bune condiţii a 
diferitelor tipuri de activităţi. Din contră, în unele sarcini de lucru senestralitatea 
poate constitui un avantaj prin efectuarea unor acte complementare motrice şi 
intelectuale. 

În procesul educaţional, cunoaşterea la nivel individual a particularităţilor 
psiho-comportamentale legate de specializarea şi dominanţa funcţională 
interemisferică poate constitui cea mai solidă temelie pentru un tratament 
diferenţial al elevilor şi pentru stimularea dezvoltării optime a personalităţii lor. 

În consilierea şi orientarea profesională, datele despre particularităţile 
specializării şi dominanţei funcţionale pot contribui la o evaluare mai obiectivă a 
raportului dintre solicitări şi capacităţi, dintre dorinţe şi posibilităţi, prevenindu-se 
astfel opţiunile şi alegerile greşite. 

3. Modele experimentale de investigare a  personalităţii şi a experienţei 
conştiente în funcţie de criteriul specializării funcţionale interemisferice 

În evaluarea asimetriei funcţionale cerebrale au fost folosite o serie de  

tehnici ce au încercat să evidenţieze mărimea sau magnitudinea ei,  ori 

să găsească o relaţie semnificativă între asimetria funcţională cerebrală, 

gradul de lateralizare a diferitelor funcţii psihice pe de o parte şi a 

personalităţii pe de altă parte. Prezentăm in continuare pe cele mai 

reprezentative dintre aceste tehnici. 



 
3.1 Tehnica de "dedublare a creierului" (split-brain)  
Tehnica de "dedublare a creierului" (split-brain) a constituit o modalitate 

deosebit de directă de a studia cu acurateţe posibilitatea disocierii capacităţilor 
psihice ale emisferelor cerebrale şi chiar al caracterului integrator al personalităţii 
(N. Geschwind şi E. Kaplan, 1962, H.W. Gordon şi R.W. Sperry, 1969). 

Neurochirurgii Philip Vogel şi Joseph E. Bogen de la California College of 
Medicine au considerat că pacienţii epileptici care vor beneficia de această operaţie 
chirurgicală vor prezenta o ameliorare a stării lor fără a suferi deficienţe mentale 
grave. Operaţiile chirurgicale de calosotomie executate între 1962 şi 1968 au 
confirmat acest punct de vedere, având ca efect o reducere semnificativă a crizelor 
de epilepsie la bolnavii respectivi. Majoritatea pacienţilor calosotomizaţi nu au 
manifestat tulburări de comportament, dar în schimb au prezentat o schimbare 
evidentă în plan mental (M. Gazzaniga, 1970; E. Zaidel, R.W. Sperry, 1974; J.E. 
Bogen, 1985). 

Tehnica "split brain" a fost experimentată mai întâi pe pisici şi maimuţe şi a 
constat, în esenţă, în deconectarea emisferelor cerebrale şi examinarea funcţionării 
izolate a fiecăreia dintre ele. Începând cu anul 1960, R.W, Sperry şi echipa sa de 
neurochirurgi au trecut la studiul psihologic al subiecţilor epileptici, cărora li se 
efectuase operaţia chirurgicală de secţionare a corpului calos în vederea reducerii 
crizelor comiţiale. Examinarea psihologică postoperatorie a acestor pacienţi a 
furnizat date ce au pus într-o nouă lumină cunoştinţele acumulate despre 
capacităţile psihice ale celor două emisfere cerebrale luate separat, dar şi asupra 
unităţii eului şi a conştiinţei în ansamblul său. 

R.W. Sperry, împreună cu studenţii săi, J. Levy, R. Nebes, H. Gordon şi E. 
Zaidel, au conceput modele experimentale originale pentru a pune în evidenţă 
capacităţile funcţionale ale celor două emisfere cerebrale ale pacienţilor supuşi 
operaţiei de "split brain"şi de a releva schimbări în comportamentul acestora. 

Dintre aceste modele experimentale, cele mai cunoscute sunt cele pentru 
examinarea psihologică a emisferei cerebrale drepte, considerată "mută". Pentru 
realizarea acestei examinări se procedează astfel: subiectul este aşezat în faţa unui 
paravan care permite, pe de o parte, afişarea unor stimuli vizuali, iar pe de altă 
parte, introducerea mâinilor subiectului prin două fante pentru a manevra sau alege 
diverse obiecte, fără să le poată vedea . 
                  Caracteristicile acestui model experimental sunt următoarele: 

• informaţia  senzorială  este  prezentată  pe  ecran  într-un intrval de  timp 
foarte scurt; 



• variantele de lucru diferă în funcţie de  modul de  prezentare (în  
dreapta, în stânga sau simultan) a stimulilor; 

• sarcinile de lucru pot  fi  variate:  subiectul  este  solicitat să  verbalizeze 
imaginile prezentate; subiectul este solicitat să găsească şi să 
verbalizeze un anumit obiect ascuns în spatele paravanului folosindu-se 
fie  de mâna stângă fie de mâna dreaptă; în alte stituaţii experimentale 
subiectul poate folosi ambele mâini. 

Examinatorul cere subiectului să privească un semn fixat în centrul 
ecranului şi să verbalizeze stimulii neverbali şi verbali ce sunt proiectaţi alternativ 
în partea dreaptă şi stângă a ecranului. Concomitent cu verbalizarea stimulilor, 
subiectul va trebui să caute obiectele denumite de stimulii respectivi în spatele 
ecranului. Stimulii sunt proiectaţi pe ecran un interval de timp foarte scurt (1/10 
dintr-o secundă), pentru a nu permite examinarea acestora prin mişcări ale globilor 
oculari. Spre exemplu, la începutul examinării este proiectat în partea stângă a 
ecranului cuvântul "inel". După cum se ştie, imaginea acestui cuvânt se proiectează 
pe partea dreaptă a fiecărei retine, iar de aici, prin chiasma optică, informaţia 
vizuală este condusă în zona occipitală a emisferei cerebrale drepte.Subiectul este 
solicitat să găsească, folosind mâna stângă, obiectul corespunzător stimulului 
prezentat pe ecran, obiect ce se află în spatele paravanului, amestecat printre alte 
obiecte. El reuşeşte cu uşurinţă să găsească obiectul respectiv, dar nu poate 
verbaliza cuvântul ce apare pe ecran, pentru că imaginea vizuală a "inelului" nu 
ajunge în emisfera stângă, emisferă care coordonează funcţiile limbajului şi care ar 
fi trebuit să declanşeze "output"-ul verbal. În cazul în care aceluiaşi subiect i se 
pune în mâna stângă obiectul respectiv (inelul), dar pe care nu are posibilitatea să-l 
vadă, el va încerca să exprime prin gesturi adecvate semnificaţia obiectului, arătând 
la ce foloseşte, dar nu-l va putea denumi. Explicaţia constă în faptul că "input"-ul 
senzorial de la obiect spre emisfera stângă este blocat de efectul operaţiei de 
secţionare a corpului calos. Eşecul verbal al emisferei cerebrale drepte este una din 
concluziile fără echivoc ale examinării psihologice a pacienţilor calosotomizaţi. 

O concluzie complementară celei de mai sus, rezultată în urma genului de 
examinare deja prezentat, este faptul că subiecţii calosotomizaţi nu pot comunica 
prin limbajul oral numai dacă "input"-ul senzorial ajunge în zona Broca din 
emisfera cerebrală stângă. În acest sens, este concludentă următoarea situaţie 
experimentală. Folosindu-se acelaşi montaj de examinare psihologică, ca în 
exemplul anterior, se prezintă subiectului calosotomizat un stimul vizual constând 
dintr-un cuvânt compus. Astfel, se afişează pe ecran cuvântul "platbandă", centrat 
în aşa fel încât cuvântul "plat", care se află în partea stângă a ecranului şi totodată 
în câmpul vizual stâng ajunge în emisfera cerebrală dreaptă, iar cuvântul "bandă", 



aflat în partea dreaptă a câmpului vizual, ajunge în emisfera cerebrală stângă. Fiind 
întrebat ce cuvânt a văzut proiectat pe ecran, răspunsul subiectului este "bandă". În 
cazul în care este solicitat să precizeze ce fel de bandă a văzut, subiectul nu poate 
face decât câteva supoziţii nesigure: bandă de răufăcători, de cauciuc, de pălărie 
etc.    

Concluzia acestei ultime examinări prezentate este aceea că informaţia 
psihică din emisfera cerebrală dreaptă a unui pacient calosotomizat nu este 
transferată în emisfera stângă şi deci, nu poate fi conştientizată la nivel semantic. 
De asemenea, ea nu poate fi verbalizată. În cazul în care aceluiaşi subiect i se pune 
în mâna dreaptă obiectul pe care anterior nu l-a putut denumi, avându-l în mâna 
stângă, de data aceasta va putea da un răspuns corect. 

 
3.2 Tehnica imaginilor duble sau a stimulilor - "himeră" 
Investigarea psihologică a specializării funcţionale interemisferice prin 

tehnica imaginilor duble (stimuli - "himeră") constituie o altă modalitate concepută 
de R.W. Sperry şi colaboratorii săi pentru a disocia capacităţile funcţionale 
cerebrale. Stimulii "himeră" se obţin prin alăturarea jumătăţilor stângă şi dreaptă 
ale unor imagini diferite (o jumătate a unui cuvânt, continuat cu jumătatea altui 
cuvânt sau jumătatea stângă a feţei unui bărbat, continuată cu jumătatea dreaptă a 
feţei unei femei).  

Acest tip de stimul este prezentat frontal la tahitoscop, într-un interval de 
timp foarte mic. Jumătatea stângă a imaginii este "trimisă" emisferei drepte, iar cea 
dreaptă - emisferei stângi, lucru posibil datorită faptului că privirea subiectului este 
aţintită asupra laturii comune a celor două jumătăţi ale imaginii, iar informaţia 
despre fiecare jumătate a câmpului vizual este recepţionată separat şi simultan de 
fiecare emisferă cerebrală. 

Astfel, în cazul în care sarcina experimentală este recunoaşterea verbală, 
subiectul va trebui să verbalizeze stimulul prezentat: fie un anumit cuvânt, fie faţa 
unui bărbat ori a unei femei. Dacă sarcina experimentală vizează recunoaşterea 
vizuală, el va trebui să aleagă dintr-un set de obiecte aflate în faţa sa, pe cel 
reprezentat de stimulul perceput. Rezultatele acestui gen de investigaţie conduce la 
următoarele concluzii: 

• dacă i se cere subiectului cu creierul "divizat" să spună ce a văzut, el 
verbalizează jumătatea dreaptă a stimulului-himeră, ceea ce semnifică 
folosirea preferenţială a emisferei stângi; 

• dacă i se cere să indice obiectul care corespunde cel mai fidel 
stimulului, el va alege obiectul care corespunde jumătăţii stângi a 
stimulului-himeră, ceea ce înseamnă că emisfera dreaptă controlează 



dominant funcţia de recunoaştere vizuală. R.W. Sperry, M.S. 
Gazzaniga, J.E. Bogen (1969), sintetizând observaţiile înregistrate prin 
tehnica imaginilor "himeră", consideră că subiecţii îşi imaginează ceea 
ce depăşeşte linia mediană, probabil pentru că nu există informaţii care 
să contrazică părţile reprezentate în emisfera în care are loc procesul 
analizării stimulului prezentat la tahitoscop. 

Noutatea adusă de tehnica imaginilor "himeră" în investigarea capacităţilor 
psihice ale subiecţilor calosotomizaţi constă în faptul că aceştia au libertatea de a 
alege emisfera ce va controla răspunsurile la expunerile respective. Prin acest tip de 
situaţie experimentală se realizează o corelaţie între tipul de sarcină (recunoaşterea 
vizuală sau verbală, verbalizarea imaginilor, identificarea unor stări afective etc.) şi 
modurile preferenţiale de prelucrare psihică a informaţiilor, reuşindu-se astfel o 
determinare a modului preferenţial, respectiv de procesare a informaţiei, 
caracteristic unui anumit subiect. 

Preferinţa pentru o jumătate sau cealaltă a stimulului-himeră depinde de 
strategiile mentale unilaterale care iau naştere ca răspuns la situaţiile experimentale 
create. 

Avantajul acestei tehnici constă în faptul că favorizează apariţia simultană a 
semnalelor în ambele emisfere cerebrale (R.W. Sperry, M.S. Gazzaniga, J.E. 
Bogen, 1969). Perfecţionarea acestui gen de investigaţie a condus la realizarea 
separării "input"-ului senzorial tactil, olfactiv şi chiar al celui auditiv (J. Levy, 
1974). 

Folosirea procedeului stimulării tahitoscopice a permis formularea unor 
concluzii relevante pentru înţelegerea asimetriei funcţionale cerebrale. Astfel, s-a 
constatat că stimulii vizuali prezentaţi în jumătatea dreaptă a câmpului vizual, 
precum şi cei tactili recepţionaţi de mâna dreaptă, dar în afara câmpului vizual, pot 
fi verbalizaţi. În schimb, stimulii prezentaţi în partea stângă a câmpului vizual, 
precum şi cei tactili adresaţi mâinii stângi dar, fără să fie văzuţi, nu pot fi denumiţi 
verbal. Sarcinile spaţiale adresate emisferei cerebrale drepte sunt rezolvate corect. 
De asemenea, aceasta coordonează corespunzător reacţiile afective. 

 
3.3. Tehnica ascultării dihotice 
În 1961, Doreen Kimura a publicat două lucrări evidenţiind o relaţie strânsă 

între lateralizarea vorbirii şi performanţa subiectului prin proba auditivă denumită 
"ascultarea dihotică". 

Ascultarea dihotică este o metodă potrivită pentru studiul dezvoltării şi 
structurii funcţiilor psihice, care nu necesită nici scrierea şi nici citirea. Se prezintă 
stimuli familiari vârstei mici. Răspunsul poate fi, de asemenea, simplu prin "da" 



sau "nu". Cerinţele memoriei pot fi reduse la un nivel minim. Pentru aceste motive, 
precum şi pentru relativa simplitate şi costul scăzut al tehnicii, multe investigaţii 
consideră "ascultarea dihotică" ca un mijloc adecvat pentru studiul lateralităţii la 
copiii normal dezvoltaţi, de diferite vârste. 

Începând cu demonstraţiile lui D. Kimura (1961) privitoare la faptul că 
asimetria recepţiei auditive înregistrată prin proba "ascultării dihotice" indică 
lateralizarea cerebrală a limbajului, această modalitate a devenit o practică 
standard: testul "ascultării dihotice", cu relatarea liberă a subiectului. Subiectului i 
se cere să indice toate semnalele auzite, indiferent de urechea cu care acestea sunt 
recepţionate. Criticile acestei tehnici au considerat că această procedură tinde să 
confunde asimetria emisferică cu factori generali (nestructurali) ca, de exemplu, 
reacţia de orientare, ordinea relatării şi competiţia răspunsurilor critice (M.P. 
Bryden, 1978). 

Datele prezentate de D. Kimura (1963) în studiul ascultării dihotice se 
bazează pe procedeul prin care copiii erau puşi să asculte lista de numere 
prezentate la fiecare ureche. Subiecţilor li s-a cerut să redenumească cât mai mulţi 
itemi în ordinea aleasă de ei, scorul fiind bazat pe numărul de itemi raportat corect 
de la fiecare ureche. Se analizează variaţia scorurilor la urechea stângă şi dreaptă, 
stabilindu-se dacă diferenţa între cele două medii ale urechii stângi şi drepte este 
semnificativă  şi  diferită  de  zero, S - D = 0. Această diferenţa de scor este 
considerată de Kimura ca măsură a lateralităţii. 

Din cercetări reiese faptul că magnitudinea efectului lateralităţii descreşte 
cu vârsta, deci că lateralizarea cerebrală se micşorează o dată cu trecerea anilor. 
Astfel, dacă la copiii de 4 ani sarcina de identificare la o ureche este dificilă, cu 
greşeli mai mult de jumătate din total, copiii mai mari identifică aproximativ 90% 
din itemii proveniţi de la ambele urechi, chiar dacă identifică mai mulţi la o ureche 
şi mai puţini cu cealaltă. Se mai calculează echivalentul itemilor corecţi (PC), care 
au fost depistaţi la urechea dreaptă după formula D / S + 3 din 
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în care D = numărul de răspunsuri corecte la urechea dreaptă 

S = numărul de răspunsuri corecte la urechea stângă 
rezultatul reflectând diferenţa scorului la numărul total de încercări. 

 
Ca procedură, se mai calculează un scor numit PE, care reprezintă procentul 

erorilor şi care implică împărţirea diferenţei scorului la numărul total de erori prin 



calcularea Se sau Se + De; unde Se reprezintă numărul erorilor la urechea stângă, iar 
De - numărul erorilor la urechea dreaptă. Calcularea PE are importanţă întrucât 
elimină din calcul tendinţa vârstei, relevând că nu există totuşi o schimbare 
sistematică în gradul lateralizării cu vârsta. 

Datele înregistrate în urma aplicării tehnicii ascultării dihotice au arătat că 
pacienţii cu vorbirea în emisfera stângă îşi amintesc mai mulţi itemi prezentaţi la 
urechea dreaptă şi invers (D. Kimura, 1967). 

S-au constatat diferenţe mici între grupurile de subiecţi dreptaci - ca mână, 
cu emisfera stângă dominantă, însă cu un efect mai mare la urechea dreaptă (UD), 
decât stângacii şi dreptacii cu emisfera dreaptă (ED) dominantă şi cu efecte mai 
mici la urechea stângă. 

Într-un studiu pe un grup de adulţi tineri (femei), tot într-o sarcină de 
ascultare dihotică, s-a găsit o superioritate semnificativă a urechii drepte în 
reamintire. 

O altă concluzie care s-a desprins din aceste experimente, este că în cazul 
subiecţilor cu creierul intact, o emisferă are performanţe mai bune în ascultarea 
dihotică la urechea opusă emisferei vorbirii. Această concluzie s-ar explica prin 
faptul că traseele de la ureche la cortex sunt atât încrucişate, cât şi directe: căile 
încrucişate fiind dominante, informaţie ce trece de-a lungul acestor căi ar bloca 
informaţia condusă prin căile ipsilaterale. Astfel, informaţia din UD ar avea acces 
direct la contextul auditiv stâng, în timp ce informaţia de la US este forţată să 
meargă spre ED şi apoi să treacă transcalos spre centrii vorbirii din ES. Astfel, 
informaţia din US parcurge un traseu mai lung până la centrii vorbirii, ceea ce 
determină o pierdere (micşorare) a valorii ei (F.L. King, D. Kimura, 1972). 

Rezultatele acestor experimente fac posibilă evaluarea specializării 
emisferice pentru vorbire, atât la subiecţii calosotomizaţi cât şi la cei cu corpul 
calos intact. 

Acest procedeu de prezentare are un important avantaj faţă de alte metode 
ale studiului lateralităţii, în sensul că "decupează" o porţiune cerebrală clară şi 
raţională anatomică şi fiziologică. 

Totuşi, aplicarea metodei studierii stimulilor în jumătatea câmpului vizual a 
fost caracterizată prin dificultăţi metodologice şi constatări inconsistente (G. 
Beaumont, 1982; M.P. Bryden, 1982; C. Hardyck, 1983, 1986; J. Sergent, 1986). 
De aceea, în absenţa unor efecte consistente ale lateralităţii adulţilor este dificil de 
interpretat schimbările dezvoltării în lateralitatea la copil. Cu toate acestea, la 
preşcolari (care nu pot citi) numai stimulii nonverbali sunt utilizaţi în studiul cu 
această metodă. 

Studiile tahistoscopice pot evidenţia un aspect relevant al stimulului.  



Din acest punct de vedere, studiile ce folosesc metoda studiului jumătăţii de 
câmp vor fi simplu dihotomizate în funcţie de natura stimulului: nonverbal şi 
verbal. 

Studiile cu stimul neverbal au folosit tablouri ale feţei, ca stimuli. S-a 
presupus că specializarea timpurie emisferică dreaptă pentru recunoaşterea feţei 
corespunde superiorităţii percepţiei în jumătatea stângă a câmpului vizual. 

Studiile cu stimuli verbali (litere, numere şi cuvinte) nu au clarificat 
problema dacă analiza acestora este realizată de procese verbale sau neverbale. 
Tombinson-Keasey şi Kelly (1979) au arătat că distincţia dintre cuvinte şi imagini 
este mai puţin importantă decât alţi factori în determinarea asimetriei perceptuale 
într-o sarcină concurentă. 

 
3.4. Studiul tactil şi haptic 
Avantajul acestei metode constă în faptul că evidenţiază nu doar stimularea 

tactilă, ci şi activitatea motorie şi feedbackul proprioceptiv. Cele mai adecvate 
sarcini în acest gen de studiu sunt testele stereognozice, care solicită abilitatea de a 
recunoaşte obiecte prin palpare activă. 

Lateralitatea haptică prezintă similitudini cu cea auditivă în multe privinţe. 
Tehnicile studiului tactil şi haptic sunt în mod particular potrivite pentru 
examinarea proceselor bazate pe stimuli nonlingvistici. Ele permit analiza 
asimetriei funcţionale la niveluri variate de vârstă, în funcţie de sex sau de criteriile 
social-profesional şi cultural. 

   
  3.5. Studiul interferenţei sarcinilor concurente   
 Metodele prezentate mai sus evidenţiază cu prioritate un model al asimetriei 
perceptive ("input"). Studiul interferenţei sarcinilor cognitive solicită o paradigmă a 
lateralităţii bazată pe performanţe motorii ("output"). 

Această metodă de studiu al lateralităţii poate aborda: 
• interferenţa în cadrul planului motor; 
• interferenţa dintre planul cognitiv şi motor. 
În primul caz, subiecţii trebuie să redea o anumită listă de cuvinte în timp ce 

execută şi o probă perceptive-motrică "tapping". În cel de-al doilea caz, subiectul e 
nevoit să realizeze o sarcină cognitivă (să găsească figuri mascate, să citească sau 
să găsească litere omise într-un text) în timp ce execută un comportament motor 
(spre exemplu, închide şi deschide alternativ un robinet). Cele trei sarcini cognitive 
(spaţială, verbală şi spaţial verbală) interferează diferit cu "output"-ul motor. 
Astfel, rezolvarea sarcinii de găsire a figurii mascate reduce viteza şi creşte 
variabilitatea performanţei mâinii stângi. Cititul reduce viteza şi creşte 



variabilitatea performanţei mâinii drepte, dar nu are nici un efect asupra mâinii 
stângi. 

4. Studii de viitor privind asimetria funcţională cerebrală ca bază 
neurofiziologică a emergenţei personalităţii 

Diferenţele înregistrate în studiile experimentale conduc la concluzia 
superiorităţii emisferei stângi pentru multe tipuri de sarcini verbale şi la 
superioritatea emisferei drepte, în special pentru sarcinile perceptive. 

În cercetare, orice program de studiu al specializării funcţionale 
cerebrale va depinde de studiul detaliilor şi folosirea programată a fiecărei 
tehnici prezentate mai sus, care să convergă spre un set de rezultate 
conceptuale comune. Se folosesc asociate două sau mai multe tehnici, ca 
de exemplu: a) compararea rezultatelor pacienţilor cu creier despicat şi 
normali, la acelaşi set de sarcini perceptive; b) cercetarea potenţialului 
cerebral în timp ce subiecţii sunt angajaţi în sarcini de lateralitate perceptivă 
etc. (v. J.J. Sidtis, 1965; M. Gazzaniga, 1977; E. Zaidel, 1980). 

În loc de a dezbate etichetarea dihotomică (emisfera stângă, caracterizată ca 
"verbală" şi emisfera dreaptă, caracterizată ca "nonverbală"), în ultimii ani a crescut 
interesul pentru "localizarea" asimetrică a emisferelor, mai precis în cadrul 
secvenţelor procesării de informaţii. Pentru aceasta, multe dintre sarcini au fost 
împrumutate din psihologia cognitivă şi psiholingvistică şi adaptate pentru 
experimentele privind studiul lateralităţii. Noi sarcini au fost desemnate ca relevând 
procesul stadial cognitiv. De exemplu, sarcinile date în procesul orientat indică 
faptul că leziunea ariei lui Broca în emisfera stângă interferează primar cu procesul 
informaţiei sintactice; leziunea ariei Wernicke interferează mai mult cu procesul 
semantic (Caramazza, Berndt, 1978). 

În studiul "creierului despicat", sarcinile au fost orientate pentru analiza 
vizualo-spaţială şi la ceea ce J.J. Sidtis şi M. Gazzaniga numesc analiza 
manipulospaţială; iar E. Zaidel a dezvoltat sarcina ascultării dihotice, prin separarea 
procesului fonetic de procesul semantic. 

O altă importantă tendinţă în studiile contemporane privind specializarea 
funcţională interemisferică este relevarea tendinţei de cooperare dintre cele două 
emisfere cerebrale în rezolvarea sarcinilor cognitive simple sau complexe. 
Experimentele lateralităţii perceptive şi ale interferenţei motorii demonstrează că 
performanţele sunt afectate când o emisferă cerebrală este supra-solicitată în 
comparaţie cu cazul în care procesul sarcinii este distribuit în ambele emisfere (D. 
Friedman şi I. Polson, 1981; D. Friedman, I. Polson, D. Dafoe, A. Gaskill, 1982; 
J.B. Helliage, P.J. Cox şi I. Litvae, 1979). 



Studiile moderne de neuropsihologie, cele de psihofiziologie, precum şi 
datele clinice de neurologie şi neurochirurgie privind bolnavii cu leziuni cerebrale 
în focar au impus ideea unei corespondenţe directe între modul de organizare 
anatomofiziologică a creierului, diversele tipuri de sarcini şi organizarea structural-
dinamică a personalităţii.  .Însăşi fenomenologia psihiatrică este "revizuită prin 
prisma specializării interemisferce, delimitându-se o psihopatologie a emisferei 
stângi (ex. tulburări de tip schizo) şi o psihopatologie a emisferei drepte (tulburările 
de tip maniaco-depresiv) - M. Golu, 1983, cf. M. Gazzaniga, 1979;  A. Gruziller, 
1980; p.5. Concluzia care se impune în urma analizei datelor neuropsihologiei 
contemporane evidenţiază  faptul că personalitatea este un macrooperator psihic în 
relaţia dintre individul uman şi realitatea naturală şi socială. Reprezentând un 
mecanism multifazic, modelabil şi predictibil în timp (C. Arseni, M. Golu şi L. 
Dănăilă , 1983), personalitatea ne apare ca rezultatul unui proces complex de 
integrare  a unor modele informaţionale necesare  în procesul adaptativ. 
Această nouă perspectivă în înţelegerea modalităţilor de procesare a informaţiilor 
psihice oferă o imagine mai coerentă în explicarea organizării psihice interne a 
personalităţii, dar şi a stilului comportamental şi chiar a naturii umane în general.                      
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APLICAŢIA 2 
 

TIPURI  DE  PERSONALITATE  PE  FONDUL  ASIMETRIEI  
FUNCŢIONALE  A  EMISFERELOR  CEREBRALE 

 
 
1. Actualitatea cercetărilor privind problematica asimetriei structurale şi 

funcţionale cerebrale ca bază neurofiziologică a emergenţei personalităţii 
Demonstrarea experimentală a faptului că cele două emisfere cerebrale, 

similare ca structură anatomică, dezvoltă totuşi mecanisme funcţionale distincte, a 
deschis noi şi surprinzătoare perspective în înţelegerea caracteristicilor de unitate şi 
emergenţă ale personalităţii în corelaţie cu baza  neurofiziologică. 

 Relevarea într-o manieră experimentală, de  către psihologul R.W. Sperry şi 
echipa sa de neurochirurgi (1962, 1986), a faptului că fiecare emisferă cerebrală 
este specializată în realizarea unor anumite funcţii cognitive - cea stângă având 
competenţe în realizarea structurilor verbal-semantice complexe, iar cea dreaptă în 
integrarea configuraţional-globală a informaţiei, a confirmat un anume tip de 
procesare contradictorie a informaţiilor recepţionate, din care emerge fiinţa umană. 

 Din acest punct de vedere, “modul de organizare psihică internă a sistemului 
personalităţii tinde să fie explicat pe baza principiului lateralizării cerebrale şi al 
complementarităţii funcţionale interemisferice. În al doilea rând, tipul de 
personalitate şi stilul comportamental sunt deduse din principiul dominanţei 
funcţionale-reglatorii a unei emisfere cerebrale asupra celeilalte” (M.Golu, 1993, 
p.8). În sfera de cercetare a caracteristicilor personalităţii, care să poată delimita o 
astfel de tipologie, fundamentată din punct de vedere al neuropsihologiei, s-a impus 
clasificarea tipologică stabilită de N.Herrmann (1976). Luând în consideraţie 



gradul de folosire a zonelor cerebrale implicate în rezolvarea unor sarcini specifice, 
acesta a delimitat patru tipuri cerebrale funcţionale: 

• tipul cortical stâng, ce se impune printr-un stil analitic, organizat, stabil; 
• tipul cortical drept, ce se caracterizează prin intuiţie, deschidere la  

experienţă şi disponibilitate creativă; 
• tipul limbic stâng, cu un ridicat simţ al organizării, rezistent la frustraţii, 

activ; 
• tipul limbic drept, ce acordă o mare importanţă relaţiilor afective şi 

manifestă disponibilitate pentru comunicare. 
Concluzia care se impune în urma analizei datelor neuropsihologiei 

contemporane a impus ideea unei corespondenţe directe între modul de organizare 
anatomofiziologică a creierului, diversele tipuri de sarcini şi organizarea structural-
dinamică a personalităţii. Aceste tipuri de relaţii oferă o bază obiectivă înţelegerii 
naturii informaţionale a sistemului psihic uman şi explicării mecanismelor anticipative 
ale comportamentului uman. 

2. Scopul şi obiectivele generale ale cercetării, motivaţia formulării lor 
Obiectivul fundamental al studiului de faţă a vizat analiza modului de 

organizare psihică internă a sistemului personalităţii după modelul specializării 
funcţionale interemisferice, analiză ce să ne poată oferi argumente experimentale în 
vederea conturării unei tipologii a personalităţii. În acest sens, cercetarea îşi 
propune să releve interacţiunile şi conexiunile predominant constante dintre 
principalele zone cerebrale, precum şi modul în care se reflectă respectivele 
raporturi de dominanţa funcţionale în sfera pesonalităţii. În mod expres, 
principalele obiective avute în vedere prin desfăşurarea demersului nostru 
experimental au fost următoarele: 

1. Determinarea ponderii preferinţelor funcţionale cerebrale, ca indicator al 
dominantei interemisferice, manifestate la diferite nivele de vârstă, în 
funcţie de sex şi pregătire profesională. 

2. Studiul raporturilor funcţionale interemisferice, ca factor generator de 
variabilitate comportamentală şi a unor caracteristici tipologice de 
personalitate. În acest sens, ne-am propus realizarea analizei modului de 
reactivitate personală, ca efect al dinamicii raporturilor dintre raţionalitate şi 
emotivitate.   

3. Conturarea unei tipologii a personalităţii precum şi a unui stil 
comportamental conex, pe fondul dominaţiei funcţional-reglatorii a unei 
emisfere cerebrale asupra celeilalte. 
3. Ipotezele cercetării 



Studiul caracteristicilor tipologice ale personalităţii pe fondul asimetriei 
funcţionale a emisferelor cerebrale a avut în vedere faptul ca în structurarea şi 
controlul tipului general de relaţionare a subiectului cu mediul său existenţial, 
raporturile de dominanţă funcţională interemisferică sunt generatoare de 
variabilitate interindividuală. În acest sens am avut în vedere următoarele ipoteze: 

1. Raporturile de dominanţă funcţională interemisferică constituie o bază 
obiectivă pentru elaborarea unei tipologii a personalităţii şi a unui stil 
comportamental conex, corespondent. 
Pornind de la această ipoteză generală am anticipat că: 
1.1 Formulele tipologice integrative prezintă în plan individual o 

combinatorică a componentelor operaţionale şi reactive cu o distribuţie 
statistică normală.                  

1.2 Diversitatea modală a activării funcţionale cerebrale poate constitui un 
criteriu pentru stabilirea unei tipologii a personalităţii. 

Ne aşteptăm ca potenţialul funcţional cerebral al celor patru zone cerebrale, 
indicate de N.Herrmann şi D.Chalvin (1993) să se distribuie gaussian într-o 
populaţie randomizată. În acest sens, procentul subiecţilor care preferă folosirea 
cotidiană a celor patru modalităţi funcţionale cerebrale, considerăm că este cel mult 
de 5%. 

4. Etapele cercetării 
Dupa circumscrierea cadrului problematic, formularea scopurilor, 

obiectivelor şi ipotezelor generale şi de lucru, cercetarea a parcurs următoarele 
etape: 

• relevarea în cadrul situaţiei problematice a variabilelor independente, 
intermediare, dependente şi a celor de tip etichetă şi stabilirea parametrilor 
lor valorici; 

• stabilirea tipurilor posibile de răspuns pe care subiectul le-ar evidenţia în 
situaţia-stimul dată; 

• determinarea loturilor de subiecţi (structura eşantionului de subiecţi, 
cuprinşi în cercetarea de faţă este prezentată în tabelele  nr.1 si 2). 

• stabilirea strategiei de cercetare, selectarea metodelor şi procedeelor de 
cercetare, metodica cercetării; 

• stabilirea procedelor de înregistrare a datelor; 
• includerea subiecţilor în activităţile de cercetare stabilite anterior şi 

recoltarea datelor brute; 
• prelucrarea statistică a datelor brute în vederea deprinderii informaţiei 

psihologice specifice; 



• analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele 
formulate, cu accent pe: 
− studiul preferiţelor acţionale şi a dominanţei funcţionale cerebrale; 
− studiul specializării funcţionale cerebrale; 
− analiza distributiei frecvenţelor preferinţelor funcţionale a subiecţilor 

investigaţi, grupaţi pe nivele de vârstă, sex şi pregătire.  
În esenţă, scopul analizei a urmărit argumentarea psihologică, susţinută de 

cea statistică, a faptului că există diferenţe semnificative între diferite loturi de 
subiecţi din perspectiva asimetriei funcţionale cerebrale, diferenţe ce pot fi 
delimitate şi evaluate în funcţie de criteriile vârstei, sexului, nivelului de pregătire 
şi mai ales a tipului de activitate, obiectivat în preferinţe acţionale. Gradul de 
utilizare a zonelor cerebrale, reflectat în scorurile obţinute de fiecare subiect la 
probele de investigaţie folosite a fost calculat şi în procente pentru a putea analiza 
ponderea deţinută de fiecare zonă cerebrală în contextul activităţii în ansamblul 
său. Analiza frecvenţelor scorurilor obţinute de subiecţi a urmărit stabilirea unei 
clasificări cu caracter tipologic, în funcţie de profilul preponderenţei activării 
zonelor cerebrale. Considerăm că respectivele delimitări categoriale pot constitui o 
bază obiectivă pentru realizarea unei tipologii a personalităţii, pe fondul activizării 
funcţionale preferenţiale cerebrale. Pornind de la datele analizei frecvenţelor 
scorurilor, am putut stabili 15 modalităţi de activare cerebrală preferenţială, ceea 
ce, considerăm, constituie un criteriu relevant pentru 15 tipuri de personalitate şi 
stiluri comportamentale corespunzătoare. Am putut formula în acest sens, 
concluzii în legătură cu gradul de determinare al stilului personalităţii de către 
fenomenul specializării şi dominanţei funcţionale cerebrale. Pe această bază, 
predictibilitatea comportamentului persoanelor în situaţii psihosociale bine 
determinate (în special în educaţie şi în orientarea vocaţională) este mult sporită.  

5. STRUCTURA EŞANTIONULUI DE SUBIECŢI INVESTIGAŢI 
Demersul nostru investigativ s-a desfăşurat pe un eşantion stabilit în mod 

aleatoriu, cuprinzând 1519 subiecţi. Aceştia, provenind de pe raza municipiului 
Craiova şi judeţului Dolj, au fost selecţionaţi în funcţie de următoarele variabile 
naturale, de tip "etichetă": vârsta, sexul şi nivelul de instruire (nivelul studiilor 
realizate şi profilul acestora). Din această perspectivă, structura eşantionului de 
subiecţi cuprinşi în cercetarea de faţă este prezentată în Tabelele  nr.1 şi 2. 

Vârsta subiecţilor incluşi în cercetare este cuprinsă între 15 şi 65 de ani. 
Distribuţia pe grupe de vârstă se prezintă astfel: 

• 795 de subiecţi (52,40%) au vârsta cuprinsă între 15-19 ani, corespunzătoare 
perioadei adolescenţei. Dintre aceştia, 328 subiecţi (21,59%) au vârsta 
cuprinsă între 15 şi 17 ani, perioadă caracterizată printr-o stabilizare a 



maturizării biopsihice, iar 467 subiecţi (30,71%) au vârste de 18 şi 20 ani, 
caracterizate printr-un proces de intelectualizare mai intensă; 

• 561 de subiecţi (36,90%) au vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani. În cadrul acestui 
lot, distingem un subgrup ce cuprinde 316 subiecţi (20,80%), cu vârste între 20 şi 
25 ani, reprezentând limita inferioară a tinereţii şi 245 de subiecţi (16,10%) cu 
vârste cuprinse între 26 şi 35 ani, etapă corespunzătoare limitei superioare a 
tinereţii; 

• 163 de subiecţi (10,71%) au vârsta cuprinsă între 36 şi 55 de ani, 
reprezentând perioada adultă, caracterizată printr-o mare stabilitate atât în 
plan psihologic, cât şi în cel social, precum şi printr-o mai accentuată 
responsabilitate profesională. 
Un alt criteriu de evaluare a structurării caracteristicilor tipologice de 

personalitate, pe fondul asimetriei funcţionale cerebrale, alături de cel al vârstei 
este şi cel al distribuţiei subiecţilor pe sexe, sintetizat in tabelul de mai jos: 

                                     Tabelul nr. 1 
Repartizarea subiecţilor investigaţi pe nivele de vârstă şi în funcţie de sex 

Grupe de vârstă G. masculin G. feminin Nr. 
crt. Ani Stadii/perioade 

Nr. 
Subiecţi N % N % 

1 15-17 ani Adolescenţă 328 157 10,34 171 11,25 

2 18-20 ani Adolescenţă 
Prelungită 467 220 14,48 247 16,26 

3 21-35 ani Tinereţe 561 219 14,43 342 22,52 
4 36-55 ani Maturitate 163 79 5,20 84 5,52 

TOTAL 1519 675 44,45 814 55,55 
                                   Tabelul nr.2 

Repartizarea subiecţilor în funcţie de nivelul studiilor şi al vârstei 

15-20 ani 21-35 ani 36-55 ani TOTAL 
GRUP Nr. 

crt. Studii 
N % N % N % N % 

1 Liceale 79
5 

52,4
0     795 52,4

0 

2 Postlicea
le   24

5 
16,1

2 
16
3 

10,7
3 408 26,8

5 

3 Superioa
re   31

6 
20,8

0   316 20,8
0 



4 TOTAL 79
5 

52,4
0 

56
1 

36,9
2 

16
3 

10,7
3 1519 100 

6. Metode şi procedee de culegere a datelor utilizate în cercetarea 
raporturilor funcţionale interemisferice 

 În cercetarea de faţă am aplicat "Chestionarul de preferinţe acţionale", 
adaptat de M. Roco după N. Herrmann şi D. Chalvin (1995). Chestionarul 
stabileşte prin intermediul scorului înregistrat de subiecţi, unul din următoarele 
tipuri de dominanţă funcţională cerebrală: 

• dominanţă cerebrală corticală, ce susţine un stil cognitiv de factură 
raţională; 

• dominanţa sistemului limbic, ca expresie a impunerii reactivităţii de tip 
emoţional; 

• dominanţa cerebrală stângă, ce reflectă realizarea preponderentă a funcţiilor 
de conceptualizare - categorizare şi susţine un stil cognitiv analitic; 

• dominanţa cerebrală dreaptă, ce exprimă impunerea în sfera activităţii 
cognitive a schemelor şi reprezentărilor spaţiale, globale, dar şi a unui stil 
sintetic, creativ, 

• dominanţa cerebrală stângă, ce determină un stil analitic, organizat, stabil.  
Autorul metodei, N.Herrmann a validat întrebările chestionarului în 1976 

prin evaluări EEG, efectuând un număr impresionant de aplicaţii. Conceptul cheie 
al acestei metode este cel de preferinţă acţională, în sens de abordare spontană a 
unei sarcini din domeniul vieţii cotidiene, sociale. 

El se bazează în primul rând pe opţiunea subiectului pentru un anumit mod 
de a acţiona, opţiune ce reprezintă un element esenţial în dinamica motivaţională a 
acţiunii. Acest mod preferat de acţiune se realizează pe un fond de activare 
neurocerebrală a unor anumite zone corticale, în funcţie de tipul activităţii. În 
prezenta cercetare am urmărit cu prioritate modul în care preferinţa funcţională 
corticală constituie un indicator al dominanţei interemisferice şi în acelaţi timp un 
criteriu întemeiat pentru o tipologie a personalităţii. 

"Chestionarul de preferinţe acţionale" conţine în această formă 72 de itemi, 
grupaţi în patru secţiuni, corespunzătoare următoarelor zone corticale (M.Roco, 
1995, pp.115-126): 

• Secţiunea A - zona corticală stângă; 
• Secţiunea B - zona corticală dreaptă; 
• Secţiunea C - zona limbică stângă; 
• Secţiunea D - zona limbică dreaptă. 



Valoarea scorului preferinţelor subiectului pentru o anumită zonă cerebrală 
permite analiza intensităţii activării funcţionale a fiecăreia din cele patru zone 
cerebrale menţionate prin înmulţirea frecvenţei variantelor alese de subiect cu 
gradientul valoric al itemilor chestionarului.   

Scorul înregistrat pentru fiecare din cele patru zone cerebrale poate fi 
codificat în funcţie de cele trei registre modale de activare, astfel: 

• 1 pentru modul de activare puternică; 
• 2 pentru modul de activare medie; 
• 3 pentru modul funcţional refuzat. 

Profilul dominanţei funcţionale cerebrale poate fi reprezentat grafic sub forma a 
patru cadrane, corespunzătoare celor patru zone corticale, menţionate (Figura nr.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura nr. 1  Reprezentarea grafică a profilului dominanţei funcţionale cerebrale 



Legendă:  
• registrul I: modalitate funcţională puternic preferată (peste 67 puncte); 
• registrul II: modalitate funcţională mediu preferată (între 34 şi 66 puncte); 
• registrul III: modalitate funcţională refuzată (sub 33 puncte). 
• Secţiunea A - zona corticală stângă;  
• Secţiunea B - zona corticală dreaptă; 
• Secţiunea C - zona limbică stângă; 
• Secţiunea D - zona limbică dreaptă. 

Analiza frecvenţelor scorurilor obţinute de subiecţi conduce la clasificarea 
acestora în funcţie de profilul preponderenţei activării celor patru zone cerebrale. 
Clasificările respective pot constitui o bază obiectivă pentru realizarea unei 
tipologii a personalităţii, pe fondul activării funcţionale cerebrale. 
           7. Prezentarea şi interpretarea datelor cercetării 

7.1. Indicatori pentru stabilirea unei tipologii a personalităţii pe fondul 
asimetriei cerebrale funcţionale 

 Ipoteza conform căreia tipul de personalitate şi stilul comportamental sunt 
deduse din principiul dominanţei funcţional-reglatorii a unei emisfere cerebrale 
asupra celeilalte a fost verificată în cercetarea de faţă, prin studiul preferinţelor 
acţionale a unui număr de 1519 subiecţi selecţionaţi în mod aleator şi grupaţi în 
funcţie de vârstă, sex şi nivel de instruire. 

Indicatorii cuantificabili, care pot evidenţia proprietăţi naturale ce alcătuiesc 
tipul de personalitate pe care am denumit-o "modală cerebrală", sunt următorii: 

• intensitatea activării zonelor cerebrale preferate; 
• numărul modalităţilor funcţionale cerebrale preferate; 
• echilibrul sau raporturile de dominanţă interemisferice; 
• flexibilitatea sau mobilitatea în acţiune, uşurinţa de a trece de la idee la 

acţiune şi invers. 
Intensitatea activării cerebrale şi numărul modalităţilor cerebrale preferate 

au constituit indicatorii prioritari în evaluarea dominanţei interemisferice şi în 
stabilirea, pe această bază, a unei tipologii a personalităţii. 

7.2. Formule tipologice integrative pe fondul dominanţei funcţionale 
interemisferice  

Gradul intensităţii preferinţelor acţionale coroborat cu numărul modalităţilor 
funcţionale cerebrale activate ne-a dat posibilitatea grupării subiecţilor în vederea 
stabilirii unei tipologii din perspectiva raporturilor de dominanţă funcţională 
interemisferică. Prin ipoteza I1.2 a lucrării am presupus existenţa unor formule 
integrative bilaterale, în care variază componentele cerebrale dominante şi cele 



subdominate, generând în acest fel marea diversitate a stilurilor comportamentale în 
plan individual. Datele cercetării ne-au oferit posibilitatea verificării ipotezei 
existenţei unei tipologii a personalităţii, constituită tocmai în funcţie de frecvenţa 
existenţei unor formule integrative bazate pe corelarea mai multor zone funcţionale 
cerebrale, aşa cum sunt puse în evidenţă de metodologia stabilită de N.Herrmann şi 
D.Chalvin. Datele cercetării ne-a permis stabilirea ponderii celor 15 tipuri de 
personalitate, raportată procentual la totalitatea preferinţelor celor 1519 de subiecţi, 
ce au constituit eşantionul investigat prin cercetarea de faţă. Aceste tipuri şi 
ponderea lor sunt redate în continuare: 

1. Tipul dominant monomodal analitic (Tipul D.M.A.);  
Acest tip de personalitate se caracterizează prin dominanţa stilului analitic. 

Ponderea acestui tip la subiecţii adolescenţi de genul masculin este de 6,1% şi 
6,22% la cei de genul feminin. La subiecţii adulţi bărbaţi ponderea acestui tip este 
de 5,48% şi 6,37% la femei. 

Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Tipul dominant monomodal sintetic (Tipul D.M.S.);  
Acest tip de personalitate se caracterizează prin dominanţa stilului sintetic în 

procesarea informaţiilor recepţionate. Ponderea acestui tip este la adolescenţii de 
gen masculin de 3,18%, iar la cei de gen feminin de 2,87%. La adulţi ponderea este 
de 2,51% la bărbaţi şi 2,36% la femei. 

Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 



 

3. Tipul dominant monomodal activ (Tipul D.M.A t.);  
Acest tip de personalitate se caracterizează printr-un stil organizat, 

planificat, cu capacitate de autocontrol. Ponderea acestui tip este la adolescenţii de 
gen masculin de 6,89%, iar la adolescenţii de gen feminin de 7,17%. La adulţi 
ponderea este de 7,85% la bărbaţi şi 7,58% la femei. 

Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 

 

4. Tipul dominant monomodal interpersonal (Tipul D.M.I); 
Acest tip de personalitate se caracterizează prin faptul că acordă o mare 

importanţă relaţiilor afective sau interpersonale. Ponderea acestui tip este de 
11,14% la adolescenţii de gen masculin şi 13,63% la adolescenţii de gen feminin. 
La subiecţii adulţi bărbaţi ponderea este de 10,81% şi de 14,57% la femei. 
Remarcăm că acest tip de personalitate (D.M.I.) este cel mai bine reprezentat, ca 
pondere, raportat la întregul eşantion. Reprezentat grafic profilul acestui tip de 
personalitate este prezentat mai jos: 



 

5. Tipul dominant bimodal integrat (Tipul D.B.I.); 
Acest tip de personalitate demonstrează o bună integrare atât a stilului 

analitic cât şi a celui sintetic în procesarea informaţiilor recepţionate. Persoanele 
aparţinând acestui tip de personalitate se caracterizează prin capacitatea de a alterna 
între cele două moduri cerebrale. La aceste persoane domină sistemul cortical, 
raţional faţă de cel limbic, emoţional. Ponderea acestui tip este de 1,85% la 
adolescenţii de gen masculin si 0,23% la subiecţii adolescenţi de gen feminin. La 
adulţi ponderea acestui tip se prezintă astfel: 1,18% la bărbaţi şi 0,23% la femei. 
Remarcăm că aceste ponderi sunt cele mai mici raportate la ansamblul eşantionului. 
Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Tipul dominant bimodal analitic accentuat (Tipul D.B.A.A c.); 
Este un tip de personalitate care manifestă o preferinţă evidentă pentru 

modul de abordare specific zonei corticale stângi sau zonei subcorticale stângi. 
Ponderea acestui tip este de 2,65% la subiecţii adolescenţi de gen masculin şi de 
3,11% la subiecţii adolescenţi de genul feminin. La adulţii bărbaţi ponderea acestui 



tip de personalitate este de 3,70% şi de 2,96% la femei. Reprezentat grafic profilul 
acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 
 
 
 

 

7. Tipul dominant bimodal analitic interpersonal (Tipul D.B.A.I.); 
Este un tip de personalitate ce prezintă un profil cu interconexiuni puternice 

între zona corticală stângă şi cea limbică dreaptă (M. Roco, 2001, p.63). Ponderea 
acestui tip este la adolescenţii de gen masculin de 1,32% şi 1,19% la adolescenţii 
de gen feminin. La adulţi ponderea este inversată: 2,96% la bărbaţi şi 1,77% la 
femei. Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 

 
8. Tipul dominant bimodal sintetic activ (Tipul D.B.S.A t.); 
Acest tip de personalitate prezintă un profil cu interconexiuni puternice, 

similar cu tipul D.B.I., conexiunile fiind în acest caz între zona corticală dreaptă şi 
limbică stângă. Se caracterizează prin spirit sintetic şi capacităţi organizatorice. 
Ponderea acestui tip este de 0,79% la adolescenţii de gen masculin şi 1,19% la 
adolescenţii de gen feminin. La adulţi ponderea se prezintă astfel 0,88% la bărbaţi 
1,54% la femei. Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este 
prezentat mai jos: 



9. Tipul dominant bimodal sintetic accentuat (Tipul D.B.S.A c.); 
Acest tip de personalitate se caracterizează printr-o preferinţă accentuată 

pentru zona corticală dreaptă şi limbică dreaptă. Sunt persoane cu un stil cognitiv 
sintetic, intuitiv şi creator, ce acordă importanţă relaţiilor afective. Ponderea acestui 
tip este la adolescenţi de 2,91% (masculin) şi 2,39% (feminin). La adulţi ponderea 
este următoarea: 2,22% la bărbaţi şi 2,96% la femei. Reprezentat grafic profilul 
acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 

 

10. Tipul dominant bimodal interpersonal (Tipul D.B.I p.); 
Este un tip de personalitate ce prezintă o preferinţă accentuată pentru zona 

subcorticală dreaptă şi stângă. Prezintă următoarele ponderi: la adolescenţi 7,95% 
(masculin) şi 10,76% (feminin). La adulţi ponderea este următoarea: 8,29% la 
bărbaţi şi 13,27% la femei. Este un tip de personalitate bine reprezentat în 
ansamblul lotului de subiecţi, cu o valoare a frecvenţei apropiată de tipul D.M.I. 
Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 

 
 

11. Tipul dominant complex analitic integrat activ (Tipul D.C.A.I.A t.); 
Este un tip de personalitate ce manifestă preferinţe funcţionale pentru zonele 

corticală şi subcorticală stângi, dar care integrează şi funcţiile zonei corticale 
drepte. Ponderea acestui tip la adolescenţi: 2,12% (masculin) şi 5,28% (feminin). 
La adulţi raportul ponderal se păstrează: 1,62% la bărbaţi şi 2,96% la femei. 
Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 
 



 

 

12. Tipul dominant complex sintetic integrat interpersonal (Tipul D.C.S.I.I p.); 
Se caracterizează prin preferinţe funcţionale pentru zonele corticală dreaptă, 

limbică dreaptă şi corticală stângă. Ponderea acestui tip este destul de scăzută: la 
adolescenţi, 1,59% (masculin) şi 0,71% (feminin); la adulţi, 1,77% la bărbaţi şi 
1,54% la femei. Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este 
prezentat mai jos: 

 

 13. Tipul dominant complex analitic activ-reactiv (Tipul D.C.A.A t. R.); 
 Se caracterizează printr-o puternică preferinţă pentru zonele corticală şi 

subcorticală stângi. În profilul acestui tip de personalitate sunt bine reprezentate şi 
funcţiile zonei subcorticale drepte. Ponderea acestui tip este următoarea: la 
adolescenţi 2,12% (masculin) şi 3,11% (feminin). La adulţi bărbaţii deţin o pondere 
de 5,03%, iar femeile 4,38%. Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate 



este prezentat mai jos: 
 

14. Tipul dominant complex sintetic activ-reactiv (Tipul D.C.A.R.); 
Acest tip de personalitate prezintă puternice preferinţe funcţionale pentru 

zona cerebrală dreaptă, care integrează adecvat funcţiile zonelor subcorticale. 
Ponderea acestui tip este la adolescenţi de: 2,38% la masculin şi 5,02% la feminin. 
La adulţi bărbaţii deţin o pondere de 2,81%, iar femeile o pondere de 3,90%. 
Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 

  

15. Tipul dominant  integrat hipercomplex (Tipul D.I.H). 
Este tipul de personalitate ce manifestă preferinţe funcţionale dominante 

pentru toate cele patru zone cerebrale aşa cum au fost ele delimitate de N. 
Herrmann. Ponderea acestui tip la adolescenţi este de 3,97% la masculin şi 2,15% 
la feminin. La adulţi bărbaţii deţin o pondere de 5,30%, iar femeile de 3,79%. 
Reprezentat grafic profilul acestui tip de personalitate este prezentat mai jos: 

 

Analiza celor 15 tipuri ale personalităţii stabilite pe baza relaţiilor de 
dominanţă interemisferică, este aprofundată în continuare prin studiul frecvenţelor 
formulelor asociative dintre aceste zone cerebrale, în funcţie de următoarele 
criterii: vârstă, sex şi nivelul instruirii. 
           8. Concluzii finale şi recomandări   

1. Lucrarea de faţă şi-a propus studiul caracteristicilor tipologice ale 
personalităţii după modelul specializării funcţionale cerebrale şi cel al 
dominanţei interemisferice. În acest demers investigativ am abordat o serie 



de probleme aflate într-o zonă de interferenţă dintre psihologie, 
neurofiziologie şi epistemologie, care, în ultima instanţă, sunt relevante 
pentru definirea specificului psihologic al personalităţii dar şi al naturii 
umane şi la care ne vom referi în continuare. 

2. Unul dintre factorii generatori de variabilitate interindividuală este raportul 
de dominanţă funcţională cerebrală dintre zona corticală şi subcorticală, 
evidenţiat prin intermediul preferinţelor funcţionale manifestate de subiecţi 
în abordarea sarcinilor diverselor tipuri de activităţi cu care se confruntă, pe 
parcursul dezvoltării ontogenetice. În raport cu sarcinile respective, fiecare 
subiect realizează o anumită anticipare a consecinţelor confruntării, cu 
aceste sarcini, apelând la modalităţile funcţionale cerebrale considerate cele 
mai favorabile rezolvării lor. 

3. Datele cercetării confirmă ipotezele cercetării noastre referitoare la factorii 
determinanţi ai marii diversităţi ai formulelor integrative ale personalităţii, 
structurate pe fondul asimetriei funcţionale cerebrale. În acest sens, marea 
variabilitate a acestor formule integrative ale personalităţii îşi are rădăcinile 
în raporturile de interacţiune, cu valenţe complementare, dintre cele două 
modalităţi de procesare a informaţiei psihice, cea imagistic intuitivă a 
emisferei cerebrale drepte şi cea analitic - raţională a emisferei cerebrale 
stângi. 

4. Pe de altă parte, capacităţile şi competenţele cognitive dominante şi cele 
subordonate au o pondere diferită de la individ la individ, în contextul de 
conexiunilor şi articulărilor realizate atât pe orizontala cât şi pe verticala 
sistemului personalităţii, în funcţie de raporturile de frecvenţă şi de 
intensitate dintre diferitele tipuri de solicitări, cărora individul trebuie să le 
facă faţă, aşa cum a reieşit din datele cercetării noastre, efectuate pe un 
eşantion cuprinzând 1519 de subiecţi. Subiecţii au fost selecţionaţi în mod 
aleator şi grupaţi în funcţie de vârstă, sex şi nivel de instruire. 

5. Analiza distribuţiei preferinţelor funcţionale cerebrale ale subiecţilor, 
determinate de intensitatea acestora, precum şi de gradul de utilizare a celor 
4 zone cerebrale ne-a pemis conturarea unei scheme de clasificare tipologică 
a personalităţii. Bazată pe dominaţa diferenţiată a zonelor cerebrale, schema 
de clasificare tipologică a personalităţii ne-a relevat existenţa în cadrul 
eşantionului format din 1519 de subiecţi, a 15 modalităţi de activare 
cerebrală funcţională dominantă, corespunzătoare unui număr de 15 tipuri 
de personalitate. Aceste tipuri de personalitate le-am denumit generic cu  
termenul de personalitate modală cerebrală. 



6. Conturarea unor caracteristici tipologice de personalitate şi implicit a unei 
tipologii aferente bazate pe modelul specializării şi dominanţei 
interemisferice cerebrale oferă o explicaţie mai coerentă înţelegerii 
specficului procesului personalizării individului şi devenirii personalităţii. 
Dacă capacităţile operaţionale ale mecanismelor neurocerebrale se referă la 
tratamentul analitic sau global al informaţiilor, alegerea tipului de 
informaţie, dar mai ales selectarea semnificaţiei conţinutului prelucrat 
revine competenţei blocurilor funcţionale ce compun structura personalităţii. 
Dinamica raporturilor dintre blocurile cognitiv şi motivaţional-afectiv în 
selectarea modalităţilor instrumental-acţionale cu valoare adaptativă ridicată 
şi implicit, preferinţa pentru modalitatea funcţională a emisferei cerebrale 
stângi sau drepte, exprimă într-un mod coerent, procesul devenirii 
personalităţii, sub aspect vocaţional, prin drumul labirintic al vieţii.  
Analiza procesului devenirii personalităţii sub aspect vocaţional, pe fondul 

asimetriei funcţionale cerebrale va constitui obiectul unei cercetări viitoare. 
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APLICAŢIA 3 
 

STRATEGII DE ABORDARE PSIHOLOGICĂ A DIMENSIUNILOR  
PERSONALITĂŢII 

 
 

1. Personalitatea ca sistem integrator 
Este evident faptul că psihicul are o organizare individuală. Caracteristica 

individualizării organismelor animale şi umane este determinată atât de realitatea 
constituţională cât şi de cea fenomenologică. Dacă individualitatea organică este 
caracteristică şi animalelor ne întrebăm în ce constă specificul personalităţii. Un 
prim răspuns ar consta în natura sa psihică, dar văzută plurinivelar şi ca efect 
global, generator de conştiinţă.  
Psihologii experimentalişti şi-au pus problema unui studiu exhaustiv al 
personalităţii, întrebându-se dacă metodele ei caracteristice ar permite acest lucru. 
Probabil că un răspuns afirmativ, categoric nu este astăzi posibil avându-se în 
vedere multitudinea variabilelor psiholofice individuale, a relaţiilor dintre ele 
precum şi multitudinea situaţiilor existenţiale prin care trece fiecare persoană. 
"Numărul circumstanţelor fiind nelimitat, fiecare persoană este o individualitate 
originală, care rămâne, până la moarte, subiectul devenirii sale". (P.Fraisse, 
1970, p.119). De asemenea, structura şi dinamica personalităţii şi a răspunsurilor 
comportamentale este complicată de multitudinea relaţiilor ce se realizează în 
interacţiunea dintre datele existenţiale şi relaţiile dintre variabilele psihice mai sus 
menţionale şi care determină condiţia fiecărei persoane de subiect al existenţei sale. 
Personalitatea este unitatea individului, particularului şi generalului. "Individualul 
luat în sine şi absolutizat nu poate fi înţeles şi explicat; înţelegerea şi explicarea 
oricărui lucru presupune raportarea lui la un cadru de referinţă, la un etalon. La 
rândul său, generalul personalităţii nu există decât în forme individuale. 
Particularul este ceea ce este în virtutea faptului că reprezintă o combinaţie 
complexă de universale. În consecinţă, soluţia pe care trebuie s-o adopte 
psihologia personalităţii este cea a împletirii demersului individual-concret cu cel 
general" (M.Golu, 2000, p.536). Privită din acest punct de vederem explicaţia în 
psihologia personalităţii constă în găsirea unui cadrul general de referinţă sau 
legitate pentru mulţimea comportamentelor observabile şi stabilirea unui raport 
între ponderea determinărilor interne, ereditare şi cea a condiţionărilor externe. 



Teoriile explicative ale personalităţii abordează problematica structurii funcţionale, 
dinamica determinărilor comportamentale şi decodificarea sensului conţinuturilor 
mecanismelor psihice. "În studiul personalităţii pot fi relativ delimitate patru 
orientări principale, cărora se subsumează diferitele puncte de vedere şi teorii 
particuare, şi anume: a) orientarea biologistă; b) orientarea experimentalistă; c) 
orientarea psihomotrică şi d) orientarea socioculturală şi antropologică. Toate 
aceste îşi află originea în teoria darwinistă şi psihanaliza freudiană" (M.Golu, 
1993, p.3). 

2. Descrierea personalităţii conform criteriului tipologic 
Tipologiile sunt bazate în mod predominant fie pe factori morfologici, fie pe factori 
fiziologici sau psihologici. 
Teoriile personalităţii bazate pe elemente tipologice au fost realizate în special de 
către medici, fapt pentru care s-au folosit drept criterii aspectele morfologice ale 
copilului, factorii fiziologici sau psihologici, precum şi aspectele clinice sau chiar 
predilecţia pentru o anumită boală somatică sau psihică. 
Astfel, Hipocrate, bazat pe aspectele morfologice, distinge: 

o structura apoplectică, predispusă crizelor ictale şi apoplectice; 
o structura fizică, predispusă tuberculozei pulmonare. 

Galen foloseşte în tipologia sa criteriul fiziologic, pe care-l corelează cu anumite 
trăsături psihologice (cunoscute de noi ca fiind de ordin temperamental). Astfel, 
această tipologie are în vedere: 

• predominenţa sângelui, care este corelată cu temperamentul snguinic; 
• predominenţa limfei, care este corelată cu temperamentul limfatic; 
• predominenţa bilei galbene, care este corelată cu temperamentul coleric; 
• predominenţa bilei negre, care este corelată cu temperamentul 

melancolic. 
Această sistematică antică poate fi comparată cu tipologia pavloviană bazată pe 
însuşirile fundamentale ale sistemului nervos care sunt intensitatea, echilibrul şi 
mobilitatea. Astfel, din punctul de vedere al intensităţii, tipul de activitate nervoasă 
superioară poate fi puternic sau slab; din punctul de vedere al echilibrului el poate 
fi echilibrat sau neechilibrat, iar din punctul de vedere al mobilităţii, tipul de 
activitate nervoasă superioară poate fi mobil sau inert. 
Prin corelarea intensităţii, echilibrului şi mobilităţii se pot obţine următoarele tipuri 
de activitate nervoasă superioară: - puternic echilibrat mobil; - puternic echilibrat 
inert; - puternic neechilibrat; - slab. 
Tipologia lui Pende (1912), a folosit ca element de referinţă - pe lângă aspectul 
somatic - predominanţa funcţională a unei glande cu secreţie internă. Astfel, el 
descrie: 



ü tipul longilian stenic - este un hipertiroido-hiperpotuitar, caracterizat, 
pe plan psihomotor, prin tahipsie şi tahikinezie; 

ü tipul longilin astenic - este hiposuprarenal şi hipogenital şi se 
caraterizează, sub aspect psihic, prin tahipsie, labilitate şi fatigabilitate; 

ü tipul brevilin stenic - este hipersuprarenal şi hipergenital, iar sub 
aspect psihic se caracterizează prin expansivitate şi euforie; 

ü tipul brevilin astenic - este hipotiroido-hipopituitar, prezentându-se, 
sub aspect psihic, deprimat şi inert. 
Fundamentându-şi tipologia pe un criteriu embriologic, Sheldon (1942) realizează 
o sistematică morfologică în funcţie de predominenţa ţesuturilor derivate din cele 
trei foiţe embrionare: endoderm, mezoderm şi ectoderm. Tipurile somatice realizate 
sunt corelate cu o dimensiune psihologică, la rândul ei ilustrată prin aproximativ 20 
de trăsături particulare. Se descriu astfel: 

ü tipul endomorf - caracterizat prin predominenţa trunchiului asupra 
extremităţilor şi a diametrelor bazinului faţă de diametrele centurii scapulo-
humerale. Dimensiunea psihologică a acestui tip ar fi viscerotonia, ilustrată prin: 
atitudine relaxată, hipokinezie, latenţă crescută în declanşarea reacţiilor, mică 
amplitudine emoţională, înclinare către confort fizic şi conduită hedonică, 
sociofilie, politeţe ceremonioasă, toleranţă, mulţumire de sine, extraversie etc.; 

ü tipul mezomorf - caracterizat prin dezvoltarea puternică a sistemului 
osteo-muscular, prin predominenţa extremităţilor faţă de trunchi, a diametrelor 
centurii scapulo-humerale faţă de diametrele bazinului etc. Dimensiunea 
psihologică a acestui tip este somatotonia, ilustrată prin atitudinea fermă, siguranţă 
în conduită şi mişcări, maturitatea aspectului general, puţină delicateţe în maniere, 
agresivitate competitivă, caracter energic, cu gust al riscului şi hazardului etc.; 

ü tipul ectomorf - caracterizat prin dezvoltarea membrelor în raport cu 
trunchiul şi a craniului în raport cu masivul facial. Dimensiunea lui psihologică este 
cerebrotonia, care poate fi tradusă prin: supleţe psiho-motorie, mobilitate mimică 
şi ideativă, promptitudine în reacţii şi-n răspunsuri, decenţă şi rezervă în atitudini şi 
mişcări, discreţie şi preferinţă pentru intimitate, cu inhibiţie a adresabilităţii sociale 
(sociofobie) etc. 

 
3. Orientarea psihometrică în studiul personalităţii 

a. G.W.Allport - Teoria trăsăturilor de personalitate 
Analiza concepţiei lui Allport privind personalitatea porneşte de la definiţia pe care 
o dă acesteia (Allport, 1937, p.48): "personalitatea este organizarea dinamică a 
sistemului psiho-fizic care determină adaptarea unică a individului la mediu". 



Aşadar, unitatea la care Allport apelează pentru descrierea personalităţii este 
trăsătura. El defineşte trăsătura ca "o structură relativ stabilă, având capacitatea de 
a echivala funcţional stimulii şi de a iniţia forme comportamentale adaptative" 
(Allport, 1937, p.146). Echivalarea funcţională a stimulilor presupune evidenţierea 
unor stimuli între acţiunile acestora, astfel încât să permită formarea şi consolidarea 
unui pattern de comportament; fiind un pattern (model) comportamental, el va 
putea fi "aplicat" în situaţii diferite, oferind consistenţă personalităţii. 
Se remarcă regăsirea, în definiţia de mai sus, a notelor definitorii ale personalităţii: 
stabilitatea, unicitatea, unitatea determinativă (Clonninger, 1993, p.191). 
Allport recurge la o tipologizare a trăsăturilor de personalitate, având ca şi criteriu 
întinderea ariei de comportamente pe care acestea le determină, diferenţiind 
trăsături centrale, secundare şi cardinale. O trăsătură cardinală este o structură care 
domină întreaga existenţă a omului, cu semnificaţie majoră pentru viaţă, oferind 
posibilitatea cunoaşterii şi afirmării individului Allport considerând-o "rădăcina 
vieţii", fiind susceptibilă de orientarea majoră a existenţei. 
O trăsătură este considerată centrală, dacă determină un număr foarte mare de 
comportamente; acestea sunt în număr de 7 până la 10, având valoare explicativă şi 
predictivă pentru un comportament. Termenul de "central" nu se referă la poziţia 
valorică ocupată de trăsătură în structura personalităţii, la importanţa sa, ci la 
gradul său de "împrăştiere", adică la lărgimea ariei comportamentale. O trăsătură 
este considerată secundară, dacă ea determină un număr redus de comportamente, 
având un grad mai mic de generalizare şi consistenţă; de aceea, Allport numeşte 
aceste trăsături, preferinţe, deoarece, "având o existenţă latentă, controlează mai 
puţin comportamentul uman" (Zlate, 1997, p.4); de pildă, timiditatea este o 
caracteristică secundară pentru X, deoarece se manifestă doar în relaţiile cu 
partenerii de sex opus. 
 
b. R.B.Cattell şi analiza factorială a personalităţii 
Factorul de personalitate, ca element descriptiv şi explicativ al personalităţii, situat 
ca grad de generalitate între tip (formaţiune ce reuneşte divizii, pe baza 
asemănărilot) şi trăsătură (formaţiune care individualizează), este denumit factor de 
personalitate. 
Cattell consideră că factorul de personalitate are o valoare predictivă asupra 
comportamentului, personalitatea fiind structura care permite realizarea unor 
previziuni asupra comportamentului derulat într-o anumită situaţie. 
Principala diferenţă între Cattell şi Allport este că primul consideră descriptorii 
personalităţii ca şi noţiuni abstracte, fără a le reda o realitate fizică, de sine 
stătătoare. 



Factori de suprafaţă şi factori-sursă 
În descrierea personalităţii, Cattell identifică cinci tipuri de factori: 
a. factori de suprafaţă, cu exprimare directă în comportamentul verbal, motor al 
individului uman; 
b. factori-sursă care constituie, de fapt, patternul comportamental al persoanei, pe 
baza căruia extrage informaţiile privind conduita unui individ într-o anumită 
situaţie. 
Realizarea unor observaţii sistematizate asupra comportamentului persoanei va 
conduce la extragerea unui set de variabile (aspecte ale personalităţii) şi la 
identificarea relaţiilor dintre acestea. Cattell denumeşte acest set de variabule 
corelate, factori de suprafaţă (de pildă, în studiile clinice, sindromul este un model 
de simptoame intercorelate). Termenul "de suprafaţă" indică faptul că apariţia 
acestor aspecte nu este una constantă, ci variază în situaţii diferite sau la populaţii 
diferite. 
În afara factorilor de suprafaţă, Cattell identifică tablouri relaţionale repetitive care 
se manifestă în ciuda diferenţelor interpersonale. Această nouă matrice de 
intercorelaţii este denumită factori-sursă şi este susceptibilă de a descrie 
comportamentul unei persoane, cu o probabilitate mai mare decât cea a factorilor 
de suprafaţă. 
De aceea, metodologia elaborată de Cattell va fi orientată mai ales spre studiul 
factorilor-sursă ai personalităţii care produc variaţii mici în comportamentul 
situaţional. 
Se impune o comparaţie a concepţiilor lui Allport şi Cattell privind descrierea 
personalităţii, pe baza unor similarităţi între factorii de suprafaţă şi ceea ce Allport 
numea "trăsătură secundară" (implicată într-un număr redus de comportamente), 
precum şi între factorii sursă şi trăsătura centrală, implicată în majoritatea 
comportamentelor. 
În afara factorilor de suprafaţă şi a celor sursă, Cattell identifică alte trei tipuri de 
factori, având ca şi criteriu implicarea lor în obţinerea performanţei într-o 
activitate; aceştia sunt factorii dinamici, temperamentul şi abilităţile. 
 
c. H.J.Eysenck - Structura ierarhică a personalităţii 
Eysenck, alături de Allport şi Cattell, este reprezentantul perspectivei 
multidimensionale a abordării personalităţii, teoria sa având puncte comune cu cea 
a celorlalte cercetări, manifestând , însă, şi diferenţe specifice. 
Aspectul care unifică cele trei abordări se referă la viziunea generală asupra 
personalităţii, mai exact, la elemente descriptive ale acesteia. În acest sens, toţi 
pornesc de la premisa că tipul de personalitate, ca structură ce reuneşte indivizii pe 



baza unor similitudini, este un descriptor mult prea general pentru surprinderea 
particularităţilor individuale. Este adevărat că toţi indivizii au o structură primară, 
comună a personalităţii, dar diferă între ei tocmai în funcţie de manifestările 
trăsăturilor particulare. Aceste observaţii au condus la impunerea noţiunii de 
trăsătură şi factor de personalitate, prin care persoanele "să nu fie plasate, în mod 
rigid, în câteva categorii" (Hampson, 1988, p.61). 
Din acest punct, intervine diferenţierea dintre concepţia lui Allport, pe de o parte, şi 
cea a lui Cattell şi Eysenck, pe de altă parte. Dacă, pentru Allport, trăsătura este o 
descriere calitativă a personalităţii individului, prin noţiunea de factor, Cattell şi 
Eysenck surprind mult mai sensibil diferenţele dintre oameni, în funcţie de gradul 
în care se manifestă, pe plan comportamental, o trăsătură de personalitate. 
În cercetările asupra personalităţii, Eysenck utilizează metoda analizei factoriale, la 
fel ca şi Cattell: spre deosebire de acesta care, prin tehnica sa, determină un număr 
mare de factori de personalitate, precum şi corelaţiile dintre aceştia, tehnica folosită 
de Eysenck conducea la obţinerea unui număr mai mic de descriptori ai 
personalităţii, independenţi unul faţă de celălalt. Birch şi Hayward (1999, p.62) 
atrag atenţia asupra acestul ultim aspect: "absenţa unei corelaţii înseamnă că 
scorul obţinut de un subiect, la un anumit factor, nu să nici un fel de indicaţii 
asupra dimensiunilor altui factor". Din acest punct de vedere, analiza realizată de 
Cattell surprinde mai fin diferenţele dintre gradul de manifestare a unor trăsături 
individuale. 
Analizând, prin tehnica factorială, rezultatele subiecţilor obţinute la teste şi 
chestionare de personalitate, Eysenck a concluzionat că personalitatea poate fi 
descrisă prin patru factori, polarizaţi în două dimensiuni majore. 

• Primul factor, denumit neuroticism (N), este unul general care acoperă 
14% din varianţa totală, constituind dimensiunea stabilitate - instabilitate 
emoţională. 

• Al doilea factor rezultat în urma analizei factoriale acoperă 12% din 
varianţă: este unul bipolar care opune grupul simptomelor isterice şi pe cel al 
simptomelor distimice. Dihotomia isterie - distimie corespunde celei de a doua 
dimensiuni descrise de Eysenck, şi anume extraversiunea - introversiunea (E). 
Primele măsurători realizate de Eysenck (1959) vizau doar dimensiunile E şi N; 
mai târziu, în 1964, Eysenck elabora o nouă metodă de cercetare a personalităţii în 
care corelaţia E - N este reevaluată. În 1975, o nouă scală a fost construită, având 
inclusă şi o a treia dimensiune a personalităţii, psihoticismul (P). Această scală va 
fi normalizată în 1991, de către Zuckermann. 
Odată precizate şi delimitate dimensiunile majore ale personalităţii, Eysenck 
propune un model de structurare ierarhică a personalităţii care include diferite 



aspecte ale acesteia, organizate în funcţie de gradul lor de generalitate. Nivelul cu 
gradul cel mai înalt de generalitate cuprinde dimensiunea E sau N, la un nivel mai 
scăzut de generalitate fiind situate trăsăturile de personalitate caracterizate ca 
tendinţe individuale spre acţiune. Nivelul imediat următor, cu grad mai scăzut de 
generalitate, este cel al răspunsurilor habituale, cuprinzând acţiunile repetitive ale 
subiectului în situaţii asemănătoare (comportamente în situaţii tipice). La nivelul 
cel mai scăzut de generalitate se află răspunsurile specifice care se referă la 
preferinţele subiectului de a acţiona într-o anumită manieră (răspunsuri 
necaracteristice). 
Personalitatea are o organizare piramidală, nivelurile cu gradul cel mai înalt de 
generalitate subordonându-şi nivelurile inferioare. Atunci când studiem 
comportamentul unui individ ca expresie a personalităţii sale, utilizăm, ca 
descriptori, noţiunile de dimensiune, trăsătură, răspuns habitual şi reacţii specifice. 
 
d. Modelul Big-Five al personalităţii 
E.C.Tupes şi R.Christal (1961), plecând de la variabilele derivate direct din factorii 
personalităţii evidenţiaţi de Cattell, realizează replicarea, în diverse cercetări, a 5 
factori: extraversiunea, agreabilitatea, dependenţa, emoţionalitatea şi cultura. Doi 
ani mai târziu, Norman, operând diferenţieri între trărături (stabile) şi stări 
(temporare) ale personalităţii, ajunge la concluzia că există o structură de factori, cu 
valoare predictivă, susceptibilă de a reflecta structura de bază a personalităţii. 
Aceşti factori au fost denumiţi şi descrişi astfel: 

FACTORUL TRĂSĂTURI SPECIFICE 
Extraversiune Sociabil / nesociabil 

Deschidere / închidere faţă de experienţă 
Optimism / pesimism 

Agreabilitate Amabilitate 
Generozitate 
Înţelegere 

Conştiinciozitate Responsabil / iresponsabil 
Ordonat /dezordonat 
Cu scrupule / fără scrupule 

Stabilitate emoţională Tensionat / relaxat 
Încordat / destins 
Calm / anxios 

Cultură Sensibil / insensibil 
Reflexiv / nonreflexiv 
Educat / noneducat 



 
Sternberg (1985) arată că aceste caracteristici se constată şi în cadrul teoriilor 
implicite ale personalităţii, adică în cadrul ansamblului de opinii cotidiene pe care 
oamenii le emit cu privire la comportamentul personal sau al altei persoane. 
Referitor la validarea practică a acestor dimensiuni fundamentale. Minulescu 
(1997, p.84) arată că fidelitatea înaltă a cercetărilor relevă aceste dimensiuni ca 
aparţinând realului, nu doar mentalului. 
Costa şi McCrae (1994) pornesc de la modelul elaborat de Norman şi pun bazele 
unei teorii sistematice privind semnificaţia celor 5 dimensiuni pentru înţelegerea 
personalităţii şi comportamentului uman. Principalele probleme care apar în 
replicarea acestui model la nivelul diferitelor culturi privesc în special dimensiunile 
conştiinciozitate şi agreabilitate care prezintă variaţii semnificative la nivel 
individual, datorate în mare parte unor modele educaţionale şi sistemului axiologic 
promovat de societatea respectivă. Cel mai controversat rămâne, însă, factorul 
cultură. 
 

e. Teorii unidimensionale ale personalităţii 
-Teoria lui J.B.Rotter privind controlul intern - extern ca dimensiune a 
personalităţii 
Rotter (1966) consideră că dimensiunea fundamentală a personalităţii care 
influenţează comprtamentele cotidiene este modul în care persoana percepe sursa 
unor recompense (întărire pozitivă) sau sancţiuni (întărire negativă), adică modul în 
care stabileşte legătura dintre acest sistem şi propriul său comportament. El arată că 
există două categorii de indivizi: 

§ cei care cred că întăririle pozitive sau negative decurg direct din ceea ce 
sunt sau din acţiunile proprii; 
§ cei care cred că întăririle pozitive sau negative depind de forţe 
exterioare, independente de ceea ce sunt sau de modul în care au acţionat 
până în momentul aplicării întăririi. 

Prima categorie de subiecţi din care fac parte persoanele care se consideră 
responsabile de tot ceea ce li se întâmplă, dezirabil sau indezirabil, au un locus 
intern al controlului; cea de a doua categorie, reunind persoane care identifică 
sursa evenimentelor ca fiind exterioară lor au un locus extern al controlului. Astfel, 
Rotter face din cuplul internalitate / externalitate o dimensiune fundamentală a 
personalităţii, o variabilă semnificativă a comportamentului unei persoane. 
 
- Dimensiunea A - B a personalităţii în viziunea lui M.Friedman şi R.H.Rosenman 



Abordarea unidimensională propusp de Friedman şi Rosenman (1974) vizează un 
tip particular de comportament ca expresie a personalităţii, comportament cu 
evidente influenţe în sfera educaţională, relaţională, socială, profesională. 
Cei doi cercetători pornesc de la studii care aveau ca scop major evidenţierea unei 
posibile corelaţii între riscul cardiovascular sau predispoziţia la îmbolnăviri 
coronariene, pe de o parte şi un anumit tip de structură a personalităţii, pe de altă 
parte. Cercetările lor ajung la concluzia că există un anumit tablou al trăsăturilor de 
personalitate care corelează pozitiv cu expunerea la boli cardiovasculare, tablou pe 
care îl denumesc personalitate de tip A. Comportamentul specific al acestei 
personalităţi se va numi comportament de tip A. De asemenea, aceştia descriu şi 
structura specifică personalităţii de tip B, cu un risc mai scăzut de expunere la boli 
cardiovasculare. 
 
- Dependenţa/independenţa de câmp - ca dimensiune a personalităţii, formulată de 
H.A.Witkin 
Witkin şi colaboratorii săi au demarat, în jurul anilor 50, o serie de cercetări şi 
studii care aveau ca scop investigarea sferei cognitive a subiectului uman, cu 
focalizare asupra procesului perceptiv. 
În acest sens, Witkin (1976, în Brich & Hayward, 1999, p.101) afirmă că: 
"Dependenţa - independenţa faţă de câmp este o manifestare, la nivelul sferei 
perceptive, a unei dimensiuni majore a funcţionării persoanei, dimensiune care se 
extinde în sfera comportamentului social şi a personalităţii". 
Pornind de la studiile lui Witkin care se limitau la comportamentul perceptiv, în 
jurul anilor 80, Messnick şi colaboratorii iniţiază o serie de cercetări experimentale 
care lărgesc sfera noţiunii de câmp. Acestei noţiuni i se acordă diferite atribute sau 
conotaţii: 

 câmpul de relaţii sociale şi comportamentul orientat către altă persoană 
(totalitatea formelor de interacţiune interpersonală); 

 câmpul sau spaţiul problemei referitor la modul în care subiectul îşi 
reprezintă datele unei situaţii problematice. 
Apărea, astfel, necesitatea prelungirii studiilor din aria perceptivă în aria relaţiilor 
interpersonale, a rezolvării de probleme şi comportamentului decizional. Toate 
cercetările conduceau la concluzia că fiecare persoană are un mod individual de a 
percepe, de a trata datele unei probleme, de a engrama şi transforma cunoştinţele, într-un 
cuvânt, de a prelucra informaţia. Modalitatea la care apelează subiectul, atunci când 
detectează şi interpretează o anumită problemă în câmpul său, se numeşte stil cognitiv. 

4.  Orientarea socio-culturală 
a. W.Mischel - Abordarea personalităţii în situaţie 



Mischel porneşte de la constatarea că, în teoriile personalităţii, "oamenii sunt 
caracterizaţi printr-un set de trăsături generale care explică invarianţa 
comportamentală în situaţii diferite; cercetările aplicative, însă, nu duc la rezultate 
care să confirme această intuiţie" (Mischel, 1984, p.355). 
Mischel, prin teoria situaţionistă asupra personalităţii, mută accentul de pe 
caracteristicile personale pe cele ale situaţiei, punând bazele unui model care 
demonstrează legătura dintre trăsături şi comportament. 
Modelul predictibilităţii comportamentului social (Clonninger, 1993, p.377-378) a fost 
elaborat de Wright şi Mischel (1987), studiind agresivitatea ca trăsătură de personalitate. 
b. A.Bandura - teoria învăţării observaţionale 
Teoria lui Bandura asupra personalităţii se circumscrie perspectivei social-
cognitive, după care: 

• dezvoltarea personalităţii este expresia interacţiunii dintre factorii 
interni şi cei externi; 

• procesele şi funcţiile cognitive (selectivitate perceptivă, encodare, 
prelucrarea şi transformarea informaţiilor) reprezintă baza unor diferenţe 
interpersonale, la nivel comportamental; 

• impulsul motivaţional care asigură dinamica personalităţii sunt 
expectanţele subiectului cu privire la desfăşurarea viitoare a unui comportament la 
efectele acestuia pe plan social şi personal, precum şi la aprecierea rezultatelor 
activităţilor; 

• dezvoltarea personalitării are la bază abilitatea individului uman de 
învăţare, ca similare a unor informaţii, scheme şi strategii operatorii, ca formare şi 
consolidare a unor atitudini, activitate care se desfăşoară la orice vârstă, depinzând 
de anumite condiţii. 

5. Un model explicativ al personalităţii pe fondul diferenţierii şi integrării 
sistemice informaţionale 

 În realizarea prezentei investigaţii privind caracteristicile tipologice ale 
personalităţii pe fondul asimetriei funcţionale a emisferelor cerebrale am resimţit 
nevoia analizei interdependenţei dintre factorii modali specifici ce ţin de structura 
personalităţii şi care sunt în corelaţie cu infrastructura neurofiziologică.  
Analizând relaţiile dintre însuşirile anatomice şi funcţionale ale sistemului nervos, 
datele provenind din cercetările de laborator şi unele modele comportamentale ale 
personalităţii H. J. Eysenck (1972) a propus următoarea schemă ipotetică de 
organizare ierarhică a faptelor care descriu şi interpretează personalitatea: 

Ø Primul nivel include diferenţele înnăscute referitoare la structu-    
rile anatomice şi fiziologice ale sistemului nervos, (formaţiunea reticulată, 
interacţionând strâns cu sistemul nervos vegetativ şi cu neocortexul); 



Ø Cel de-al doilea nivel include diferenţele individuale psihofizio- 
logice (EEG, EMG, EDG, acid uric, catecolamine); 

Ø Cel de-al treilea nivel include diferenţele observate în studiile  
experimentale referitoare la condiţionare, învăţare, paraguri senzoriale, percepţie, 
motivaţie, etc; 

Ø Al patrulea nivel include dimensiunile integrative ale personali- 
tăţii (extraversiune–introversiune, nevrozism–stabilitate)(apud C. Voicu, 1978, 
p.344).  
În studiile de neuropsihologice este unanimă ideea că devenirea personalităţii este 
rezultatul unui complex proces de diferenţiere funcţională şi de integrare 
plurinivelară care se realizează la nivelul macrosistemului socio-cultural. În acelaşi 
timp, acest macro-operator al sistemului psihic uman, care este personalitatea 
integrează informaţia infrastructurii bioconstituţionale, neurofiziologice şi 
endocrine.Putem considera această dublă  integrare ca un complex  proces de dublă 
codificare. De altfel, teoriile personalităţii explică complexitatea structurii psihice 
prin relaţia dinamică de intercondiţionare a acesteia cu infrastructura 
neurobiologică şi cu macrosistemul socio-cultural.  
Nivelul de organizare psihică, integrând componentele  funcţionale specializate ale 
infrastructurii bioconstituţionale, le subordonează într-un mod specific.Ele vor 
dobândi statut de elemente de codificare pentru aspectele propoziţinale superioare 
ale comportamentului. Sensul termenului de propoziţionalitate este luat în 
accepţiunea dată de psihiatrul englez H.Jackson şi semnifică un nivel crescut de 
simbolism şi de reglare de tip voluntar (apud B.Cardu,1996,p.10).  

Rezultă că structurile funcţionale neurocerebrale sunt integrate prin relaţiile de 
feed-back în planul  variabilelor psihice. “Spre deosebire de mecanismul unei funcţii 
biologice care are un caracter uninivelar şi produce funcţia respectivă în mod 
automat, în virtutea activismului său intrinsec, mecanismul funcţiei psihice (şi implicit 
al personalităţii n.n.) are o organizare multinivelară, pe verticală, constelaţională pe 
orizontală şi produce funcţia respectivă condiţional, prin receptarea şi prelucrarea 
semnalelor informaţionale din afară” (I.Dănailă, M.Golu, 2000, p.35). Nu este mai 
puţin adevărat faptul că cu cât infrastructura neurocerebrală este mai specializată, cu 
atât adaptarea socială a persoanei este mai eficientă, ceea ce determină la rândul său o 
sporită cizelare a specializării funcţionale cerebrale. Acest fapt este posibil deoarece 
comportamentele sunt simultan răspunsuri ale persoanei la diverse situaţii 
problematice socio-umane, dar şi stimuli (aferentaţie inversă) ce modifică gradul de 
organizare a structurilor psihice şi în special disponibilitatea acestora de a elabora noi 
răspunsuri (decizii) – altfel spus de a anticipa noi modalităţi de răspuns la situaţiile 
contextuale ivite.   



Complexitatea corelaţiilor dintre nivelele social, psihologic şi neurocerebral este un 
argument în favoarea ideii că devenirea personalităţii este determinată de procesul 
dublei integrări (prezentat mai sus), realizat pe fondul diferenţierii–specializării 
funcţionale a structurilor sale. În cadrul acestui proces desfăşurat pe parcursul 
ontogenezei, un rol important revine mecanismelor funcţionale cerebrale, care stau 
la baza integrării sistemice a personalităţii.Dintre aceste mecanisme funcţionale au 
fost puse în evidenţă   specializările funcţionale ale fiecărei emisfere cerebrale,ce 
constau în esenţă în "diferenţierea între două modalităţi de relaţionare, una 
directă, imediată, proprie emiseferei drepte şi una indirectă, mediată, preluată de 
emisfera stângă. Această diferenţiere nu este limitată la domeniul senzorial-
cognitiv, ci este proprie şi domeniului motor" (V.Mihăilescu, 1987,pp 41-
50).Considerăm că aceste mecanisme cerebrale au valoarea unor componente 
operative ce sunt în acelaşi timp premise dar şi efecte ale proceselor de diferenţiere 
senzorială şi de învăţare. Ele au o componentă neurocerebrală bine definită, fiind 
puse în legătură cu zone specializate ale cortexului cerebral (M.I.Botez, 1996, 
L.Dănailă, M.Golu, 2000). 
  Situaţia subiecţilor comisuro şi calosotomizaţi demonstrează convingător faptul că 
activitatea emisferei cerebrale stângi este specializată diferit de cea a emisferei 
cerebrale drepte. Astfel, emisfera cerebrală stângă are un rol deosebit în 
relaţionarea de tip mediat prin coordonarea limbajului şi a operaţiilor de 
abstractizare, iar emisfera cerebrală dreaptă controlează perceperea structurilor şi 
coordonarea spaţială, realizând o relaţionare de tip direct (R.W.Sperry, 1974, 1986, 
M.Gazzaniga, 1979, S.P.Springer, G.Deutsch, 1989, ş.a.).  
Este evident faptul că această specializare funcţională cerebrală se realizează 
într-un context interacţional generat, de de o parte de multitudinea solicitărilor şi 
influenţelor externe, iar pe de altă parte, de particularităţile variabilelor (resurselor) 
psihologice. Poziţionarea celor două modalităţi funcţionale cerebrale în chiar 
contextul relaţionării personalităţii cu mediul său existenţial, generează o serie de 
caracteristici tipologice ce-şi pun amprenta asupra manifestărilor (variabilităţii) 
comportamentale şi chiar asupra stilului personalităţii în general. Specializarea 
funcţională interemisferică are deci o semnificaţie deosebită pentru problematica 
menţionată mai sus, privitoare la identificarea factorilor funcţionali operaţionali, ce 
s-ar putea constitui în indicatori ai unor categorii tipologice de personalitate. 
Aceste caracteristici tipologice subsumează o adevărată "reţea de relaţii potenţiale 
pe care personalitatea le întreţine cu o mare diversitate de situaţii, ce formează 
lumea ei potenţială" (M.Golu, 1993, p.70). Modalităţile funcţionale cerebrale de 
relaţionare, ce generează caracteristicile tipologice de personalitate determină, în 
acest fel, organizarea psihocomportamentală a personalităţii. Organizarea 



structurală prin integrare şi diferenţiere se manifestă în toate planurile 
personalităţii. 
Din acest punct de vedere, “modul de organizare psihică internă a sistemului 
personalităţii tinde să fie explicat pe baza principiului lateralizării cerebrale şi al 
complementarităţii funcţionale interemisferice. În al doilea rând, tipul de personalitate 
şi stilul comportamental sunt deduse din principiul dominanţei funcţionale-reglatorii a 
unei emisfere cerebrale asupra celeilalte” (M.Golu, 1993, p.8). 
În concluzie, specializarea funcţională diferită a emisferelor cerebrale şi  raporturile 
de dominanţă dintre ele îşi pun amprenta, în  bună măsură, asupra  procesului de 
structurare a personalităţii  şi a modului de integrare a acesteia în macrosistemul 
socio-cultural.  
Dacă “preferinţa pentru lateralizare de stânga sau de dreapta este condiţionată de 
caracteristicile organizării structural-funcţionale generale a creierului, elaborate 
în cursul evoluţiei istorice” (C.Arseni, M.Golu, L.Dănailă, 1983, p.477), putem 
considera că procesele de specializare funcţională cerebrală şi raporturile de 
dominanţă inter-emisferică pot constitui o bază obiectivă pentru elaborarea unei 
tipologii psihocomportamentale, cu o valoare teoretică şi practică pentru acţiunea 
educaţională, pentru practica medicală precum şi în câmpul acţiunii socio-
economice .Aceste aspecte constituie miezul cercetării caracteristicilor tipologice 
ale personalităţii pe fondul asimetriei funcţionale cerebrale, analiză realizată în 
capitolele următoare. 
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APLICAŢIA 4 
 
 

BEHAVIORAL DISORDERS IN INTELLEC-TUAL HANDICAPS-
PSYCHO-THERAPEUTICAL IMPLICATIONS 

 
 

Abstract 
 The current study analyzes the process of psycho-pathological 
disorganization in the personality of pre-adolescents diagnosed with mental 
disabilities. In this sense, the author conceives an etio-psycho-pathogenesis of 
behavior disorders based on intellect disabilities.  

Three directions of psychopathic structure in the personality of the mentally 
challenged are analyzed on 50 subjects with this diagnosis. By means of case 
studies, psycho-social inquiry, and W.M questionnaire, 12 subjects with behavioral 
disorders were selected and included in a psycho-therapeutic recovery process. 
The conclusions of the study point out an improvement in behavior and formation 
of social skills in all 12 subjects. 
 
 Key concepts: intellectual handicap, mental disability, severe intellectual 
handicap, behavioral disorders, psychopathic structure in personality, corrective-
recovery activities, suggestive psychotherapy, relaxing psychotherapy. 

1. The theoretical and practical importance of the research 



This research tackles a particular aspect of the problems of psychology, 
resulting from the interference between oligophrenopsychology and 
psychopathology, to what extent we associate mental handicap with specific 
behavioral disorders, or it can be a symptom of personality disorders. We have also 
tried to test an educational therapeutic methodology regarding these matters seen 
from the point of view of time and of education bearing an overwhelming 
importance in the formation of the personality in mentally handicapped students as 
well as in their adequate integration into society. 

The psychology of behavior in mentally challenged pupils, according to 
empirical observation, draws the attention of the practicing psychologist by its 
wide nuanced manifestations, ranging from slight exteriorization- interiorization 
tendencies to severe psychopathological disorders, which can easily degenerate into 
deviant criminal behavior. 

Even a browse through the bibliography dedicated to mental handicaps 
would reveal a low level of preoccupation for the study of psychological disorders 
accompanying it  or that may appear as a result  of the troubling of this cognitive-
operative aspect of personality. Even when the relation between psychopath and 
mental disability was studied, this relation was considered from the perspective of 
sociopaths, observing the number of mentally disabled in this category, but without 
attempting to describe the psycho-pathogenesis mechanisms of their personalities. 

Even in the case where the problems of psychological distress associated 
with mental disabilities were studied, the research revealed some statistic 
knowledge, almost ignoring the genetic issue. For example, according to the 
statistics of L.S. Penrose after the close observation of 1280 institutionalized 
mentally deficient people, approximately one third showed some personality 
disorders. 

By confronting the nozological categories in psychiatry (neuroses, psychoses, 
psychopathies, categories of oligophrenology (idiocy, imbecility, mental disabilities, 
limited intellect) we shall extract as object for research only mild disability behavior 
disorders, with an IQ varying between 50 to 85. We have chosen this strategy because, 
on the one hand, neurotic and psychotic disorders in olygophreniacs do not display 
specificity in cognitive destructuralization, and on the other hand, their behavioral 
manifestations of idiots and imbeciles do not have a practical interest in point of 
recovery. 

2. Directions of investigation. Work hypotheses 
At this level we have imagined an etio-psycho-pathogenesis   model of 

behavioral disorders in mentally disabled patients meant to become a hypothesis 
and a theoretical and practical principle of the present research. 



We have considered that the psychopathic structure of personality of the 
mentally disabled is built on three etiopathogenetic directions: 

- a constitutional process of disorganization, generated by the 
malfunctioning of the cognitive level; 

- a psychogenetic process determined by the position in the social system 
of the ego; 

- a psychogenetic process determined by factors that are not related to the 
state of mentally disabled of the subject in question. 

These three processes are to be found in a synergetic motion, varying from 
case to case.  We have considered that especially directions 2 and 3 can be both 
prophylactic and therapeutic. 

3. The Experimental Model 
The present research was conducted under the form of a natural experiment. 

Throughout an entire year, 50 puberty pupils diagnosed with mental debility were 
questioned, observed and tested. We have observed the extent to which we could 
identify the three hypothetical models for the constitution of the disharmonic 
personality of the mentally disabled. 

For the first process we were interested in the degree in which cognitive 
disturbance is correlated with disorganization of the personality, the extent in 
which behavioral disorders arise from: 

- lack of correct analysis of the situation; 
- the confusion of the possible with the real; 
- the impossibility of structuring social conduct and of logical behavioral 

strategies; 
- the difficulty of discerning some conscious moral aspects. 
For the second process we were interested in the degree in which the 

mentally disabled have suffered the influence of a psycho-pathogenetic 
environment that would have anyway been unfavorable for the construction of a 
personality, even without the handicap. Such cases are rather rare. 

Taking an interest in a etiopathogenetic model of behavioral disorders, the 
tests we have used (Cohs, vocabulary trials, absurd utterances, image arrangements, 
proverb interpretation, comparing items based on their essential features) 
addressing, like any other tests, the symptoms, have had an orientating role, since 
our study was mainly based on case study leading back to the etiological roots on 
which to found our therapeutic act. 

4. The interpretation of results 
4.1 On the basis of the results of these psycho-diagnostic trials we have 

retained a number of 42 subjects whose cognitive disorder ranges from limited 



intellect and mental debility (according to Binet). By means of a psycho-social 
inquiry, case study and W.M. neurotic-tendency questionnaire, 12 subjects were 
found to display behavioral disorders, as follows: 

- 4 excitable psychopaths (explosive); 
- 2 asthenic psychopaths; 
- 2 euphoric; 
- 4 impulsive, maniac psychopaths. 
We haven’t obtained an exclusive connection between I.Q. and behavior 

disorders, which confirms the existence of psychogenic features in the behavior 
disorders of mentally disabled, characterized precisely by the specific connections 
of the patient with society. We draw attention that the French psychiatrist H. Ey. 
proved that basically the mentally disabled become more adapted in poorly 
developed societies and in rural areas and they acquire the status of psychopaths 
more slowly in the sense of insufficient adaptation to family, social or professional 
environments, which the French researcher has taken into consideration in the 
psycho-socio-genetic process of the construction of disharmonic personality in the 
mentally-disabled.  

We would also like to mention that apart from clearly structured 
disharmonic personalities, we have also encountered some spontaneous forms of 
disturbed behavior, resulting from a similar etio-pathogenesis, but that are unable 
to pass the criteria of the four principles established in the practice of 
psychopathological treatment: 

- the principle of totalness requiring that destructuralization affect the 
entire personality and character; 

- the principle of consistency postulating the fact that pathological 
features are permanent and are manifested throughout the person’s life; 

- the principle of intensity referring to the fact that the psychopath is at 
the borderline between health and illness; 

- the principle of dynamics, referring to the succession of stages of 
compensation and de-compensation. (P.B. Gannuşkin, 1964). 

4.2. Taking into consideration the principles of educational therapy we have 
sought in the following stages of our experiment to obtain an increasingly 
spontaneous expression on the part of our subjects as well as the formation of 
social conduct skills. The spontaneous expression of the psychic in its significant, 
communicated and spoken unfolding is a key factor of mental health (Moreno). In 
order to attain such an objective, we have enrolled the 12 pupils with behavioral 
disorders in a psycho-therapeutic process including: playful and occupational 
psycho-therapy, awarding roles and status. This psycho-therapeutic attempt has 



emphasized the tendency for affirmation of the pupils in their pre-adolescent years, 
the moment in which their disharmonic tendencies are manifested at their fullest. 
We have accomplished an improvement in conduct and the formation of social 
skills in all 12 subjects after a psycho-therapeutic activity unfolding in the course 
of two school semesters. 

5. Conclusions 
The personality of the mentally-disabled can sometimes take the form of a 

destructuralization of psychopath intensity and duration. The etiopathogenetic 
process is structured in a endogen manner and in a psycho-socio-genetically 
exogenous manner, according to the model we have forwarded and experimentally 
verified. 

The prognosis in the difficult social and professional adaptation of mentally 
handicapped persons should be based as much on the consideration of personality 
disorders as on the reconsideration of the process of destructuralization of cognitive 
functions. 

The instructional-educational and recuperation process in learning institutions 
for mentally handicapped children is oriented especially on the recovery of their 
global cognitive abilities and less on the education and re-education of the 
personality, being unjustifiably considered that the disturbance of cognitive functions 
is responsible for the state of the mental disability diagnosed child. It is often ignored 
or minimized the influence of associated disturbances as those previously mentioned 
in the present research. When these disturbances do occur they are justified as 
belonging to the disorganized influence of the cognitive immature function, thus 
ignoring the endogenous and exogenous multitude of factors of etiopathogenesis of 
behavior disorders. 

Psychiatric assistance in special schools we have investigated proves itself 
to be deficient both at ambulatory as well as at the statistic-prognostic level. 

Also, the recovery of the subjects with limited intellect or with a mild 
intellect handicap (mental disability), through psycho-therapeutic methods is less 
used in institutions dedicated to these types of subjects. The therapeutic 
methodology we propose in our experimental attempt emphasizes the positive 
aspects of using suggestive psycho-therapy and relaxation psycho-therapy in the 
case of subjects presenting mild to medium intellect deterioration. These forms of 
psycho-therapy, when applied correctly and constantly by teachers and medical 
personnel, can lead to the improvement of disharmonic behavior, as well as to the 
formation of a positive attitude to learning and to social integration. 

The above mentioned recovery methods will prove useful under the 
conditions of the organization in our country of an inclusive system of education. 
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APLICAŢIA 5 
 

STUDIUL EXPERIMENTAL AL ASIMETRIEI FUNCTIONALE IN COORDONAREA BIMANUALA 
 

1. Importanta teoretica si practica a studiului 
 

Fapt cunoscut în literatura de specialitate, fiind mult mai evident decât specializarea 
funcţională cerebrală, asimetria funcţională a mâinilor are un caracter reflex şi este determinat de 
raporturile de interacţiune dintre cele două emisfere cerebrale. Acest fenomen exprimă asimetria 
analizatorului cutano-kinestezic şi se dezvoltă progresiv de la naştere, având la bază premise 
ereditare, dar suferind influenţa mediului educogen. Asimetria şi specializarea funcţională a 
mâinilor evoluează filo şi ontogenetic, manifestându-se în jurul vârstei de 9-16 luni. Se observă şi 
perioada de bilateralizare la vârste mici. Uneori în proporţie de aproximativ 20% bilateralitatea se 
menţine, având cazul subiecţilor ambidextri (P.Fraisse, 1973, M.Botez şi colab., 1996). 

Specializarea şi asimetria funcţională a mâinilor e legată de rolul acestora în orice gen de 
activitate, în care omul operează cu cel puţin două obiecte, specializarea mâinilor făcându-se prin 
operare instrumentală. Baza fiziologică a fenomenului lateralităţii o constituie specializarea 
funcţională a emisferelor, facilitată de legăturile comisurale-caloase dintre ele, care asigură calea 
reflexă a oricărei activităţi cerebrale. In antrenamentul sportiv datele despre caracteristicile 
coordonarii bimanuale pot contribui atat la optimizarea activitatii de diagnoza (printr-o evaluare mai 
obiectiva a raportului dintre solicitari si capacitatile motrice) cat si la optimizarea antrenamentului 
psihomotric. 

 
2. Modelul experimental 

 
Situaţia funcţională schiţată mai sus şi valorificată de numeroase cercetări, ne-a determinat 

să analizăm influenţa fenomenului lateralizării în structurarea câmpurilor de acţiune manuală. În 
acest sens ne-am propus testarea următoarelor ipoteze: 

1) În orice tip de activitate care solicită ambele mâini se manifestă o asimetrie a câmpurilor 
de acţiune şi a volumului de muncă a celor două mâini, în favoarea mâinii dominante. 

2) Volumul de muncă al mâinii drepte este preponderent. 
3) Numărul greşelilor în lucru cu o mână e mai mare decât numărul greşelilor într-o sarcină 

globală. 
 În vederea verificării ipotezei asimetrei campului de acţiune şi a volumului de munca al 
mainilor, în favoarea celei dominante, în ori ce tip de activitate s-a folosit aparatul electronic 
Piorkowski. Aparatul e prevăzut cu 10 butoane aşezate în dreptul a 10 fante luminoase care prin 
aprindere aleatorie controlată atât ca ritm cât şi ca timp de funcţionare a aparatului, constituie 
stimulul (vezi Figura nr.1). 

        Fig. nr.1  Aparatul electronic Piorkowski, folosit pentru studiul experimental al câmpurilor de 
acţiune manuala 

 
Numărul de apariţii ale stimulilor luminoşi (frecvenţă de afişaj) poate fi variat de 

experimentator datorită celor 5 benzi din programul aparatului care poate emite 60, 75, 90, 105, 120 
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afişări pe minut. Sarcina subiectului e de a apăsa pe butonul indicat de fanta luminoasă la apariţia 
semnalului luminos, căutând să-şi coordoneze mişcările în ritmul sonor al aparatului.  

Strategia experimentală a făcut necesară corelarea următorilor parametri: 
-frecvenţa de afişaj; 
-sarcină globală şi separată; 
-utilizarea mâinii drepte sau stângi. 
Rămâne constant timpul de lucru (un minut), interval ce a fost ales din condiţii de economie 

a cercetării. S-a urmărit compararea datelor obţinute la două sarcini experimentale: a) globală 
(lucru cu ambele mâini) şi b) individuală (separat cu dreapta si apoi cu stanga). De asemenea, am 
căutat să evidenţiem tendinţele de modificare ale modalităţilor de lucru în raport cu ritmul 
activităţii. 

În cercetarea de faţă, în vederea stabilirii asimetriei şi interferenţei câmpului de lucru al 
mâinii drepte cu cel al mâinii stângi, am programat aparatul Piorckowsky (v. Fig. nr.1) pentru trei 
frecvenţe de afişaj: unul ponderat (75 impulsuri/min.), un altul considerat ca mediu (90 de 
impulsuri/min.), şi un al treilea considerat rapid (105 de impulsuri/min). Subiecţii supuşi cercetării, 
în număr de 50 între 20-24 ani, sunt studenti in anul I, neantrenaţi, toţi fiind dreptaci. Condiţiile 
experimentării au fost cele de laborator. Cercetarea a urmărit în special două aspecte: interferenţa 
câmpurilor de acţiune ale mâinilor într-o sarcină globală şi asimetria volumului de muncă al 
mâinii drepte şi stângi în lucrul separat. Ca urmare, în prima fază subiectul era solicitat să răspundă 
la stimul folosindu-se de ambele mâini, experimentatorul urmărind coordonarea lor în lucru şi 
numărul de greşeli în cele trei tempouri menţionate. Într-o a doua fază, i se cere subiectului să 
acopere sarcina de lucru în cele trei tempouri, alternativ, întâi cu dreapta şi apoi cu stânga. Pentru o 
prelucrare statistică cât mai fidelă, s-a procedat în felul următor: ţinându-se seama de faptul că în 
situaţia în care o mână are de acoperit prin lucru un câmp oarecare, ea se centrează pe acel câmp, 
am stabilit pentru fiecare buton un coeficient de pondere în funcţie de această centrare pe care am 
considerat-o în dreptul butoanelor trei şi opt (v. Fig. nr. 2). 
L 
 
   0          0          0          0           0          0          0          0           0          0                       
   1          2          3          4           5          6          7          8           9         10                                            
   

 
 
 
 

       d       

 
   8          7          6          5           4          3          2          1           2           3                                                                              
   3          2          1          2           3          4          5          6           7           8    
 
                    C.a.s.                                                       C.a.d.                  
                              
                                                                                                                   
 
Figura nr. 2    Interactiunea câmpurilor de actiune ale mâinilor; model de  
                        studiu experimental; 
Legenda: -C.a.s./C.a.d.: câmpul de actiune al mâinii stângi (drepte); 
                -C.p.: coeficienti de pondere; 
                -L: lungimea panoului; 
                -B: beculete; b: butoane; 
                -d: asimetria C.a.s./C.a.d.   
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Ponderea creşte aritmetic cu o unitate şi adăugându-se o alta în funcţie de deplasarea 
butonului notat fata de butonul centrat. Coeficientul de pondere (v. Fig.nr. 2) exprimă dificultatea 
pe care o resimte subiectul în momentul în care e obligat să-şi deplaseze mâna de la butonul centrat 
la unul lateral. Volumul de muncă efectuat de mână s-a stabilit prin însumarea frecvenţelor apăsării  
pe un  buton, suma fiind înmulţită  cu coeficientul de pondere respectiv. Volumul de muncă a fost 
raportat permanent la numărul de greşeli. 
  

3. Analiza rezultatelor 
 

În general, nu se poate stabili o creştere uniformă a asimetriei o dată cu creşterea timpului de 
lucru. Faptul că asimetria se menţine relativ constantă în cele trei tempouri confirmă din punct de 
vedere statistic ipoteza nr.1. De asemenea, analiza statistica a datelor inregistrate in cele trei situatii 
experimentale confirma si ipoteza nr. 2. Volumul de muncă al mâinii dominante e preponderent 
(vezi Tabelul nr.1.şi Graficele nr. 1, 2 si 3). 
Tabelul nr. 1 
   Ponderea greşelilor celor două mâini în trei tipuri de sarcini (în procente) 
TIP de Sarcină Uşoară Medie Dificilă 
Sarcină globală 8,5 17,01 43,68 

 

5,7 18,66 44 

Sarcină individuală 
 
Mână dreaptă 
Mână  stângă 

9,32 23,21 48,79 
 
 
 
 
 

 
 

Graficul nr. 1  Reprezentarea volumului de muncă al celor  
                        două mâini într-o sarcină globală 
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În ceea ce priveşte numărul greşelilor într-o sarcină globală şi individuală  se pot trage 
următoarele concluzii: într-o sarcină globală numărul greşelilor creşte proporţional cu tempoul 
datorită dificultăţii sarcinii. Dacă se compară cuantumul greşelilor într-o sarcină globală pentru 
tempoul 1 cu cel al greşelilor mâinii drepte în sarcina individuală se observă că în primul caz 
numărul greşelilor e mai mare, aceasta avându-şi explicaţia în interferenţa câmpurilor de lucru ale 
celor două mâini într-o sarcină globală la un tempou scăzut              (v. Tabelul nr. 1). 

Acest lucru nu mai e valabil pentru tempourile mai ridicate unde numărul greşelilor e mai 
mare în lucrul individual al mâinilor ceea ce se explică prin faptul că în lucrul individual nu se poate 
face faţă unei sarcini complexe. Constatarea este un argumenta in favoarea ideii ca in rezolvarea 
globala a unei sarcini dificile, cele doua maini isi asuma roluri complementare. Numărul de greşeli 
mai mare în cazul lucrului individual e determinat  şi  de   imposibilitatea  deplasării  rapide  a   
mâinii  pe  direcţia stânga-dreapta. Rezultatul justifică constatarea de mai sus privind 
compementaritatea modului de actiune al mainilor.  

 
 
 
 

Graficul nr. 2  Reprezentarea volumului de muncă al celor două  
                           mâini în lucrul individual 

 
Considerând că tempoul cel mai apropiat de o activitate reală e cel de 75 imp./min, 

conchidem: dacă o activitate globală e mai eficientă aducând în acţiune ambele mâini şi dacă în 
acelaşi timp între câmpurile de acţiune ale celor două mâini se produce o interferenţă care 
generează un număr de greşeli ridicat, se recomandă executarea globală a unei sarcini dar cu 
delimitarea în prealabil a câmpurilor de acţiune ale celor două mâini pentru evitarea interferenţei. 
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         Graficul nr. 3  Reprezentarea asimetriei volumului de muncă 
                                al ambelor mâini într-o sarcină globală şi una 
                                separată a mâinilor 
         Legendă:   SG = sarcină globală 
                           SI = sarcină individuală 
 

4. Concluzii 
 
 Deşi în studiile de neuropsihologie actuale se relevă faptul că aproximativ 90% din oameni 
sunt dreptaci, iar specializarea emisferei cerebrale stângi pentru funcţiile verbale este semnalată 
într-o proporţie de acelaşi ordin, totuşi asocierea dintre prevalenţa manuală şi lateralizarea 
limbajului nu este pe deplin elucidată (I. Ciofu, M. Golu, C. Voicu, 1987; M. Botez, 1996; L. 
Dănăilă, M.Golu, 2000). Faptul că aproximativ 96% dintre dreptaci au o reprezentare a limbajului 
în emisfera cerebrală sângă şi 4% în emisfera cerebrală dreaptă, iar la stângaci aproximativ 70% au 
o reprezentare a limbajului în emisfera dreaptă şi restul de 15% au o reprezentare bilaterală a 
limbajului, indică o mare probabilitate ca un dreptaci să aibă o reprezentare a limbajului în emisfera 
stângă, dar acest principiu nu poate fi aplicat şi la staângăcie (J. Sergent, 1996, p.279). 
 Studiile recente de neuropsihologie demonstreaza ca activitatea de coordonare psihomotrica 
in rezolvarea unor sarcini manuale declnsate de un stimul actual sau de o evocare voluntara este 
realizata de programe neurofiziologice ce pot fi precablate genetic sau care pot fi construite ca 
rezultat al invatarii. 

Datele cercetării noastre prezentate mai sus ne arată că prevalenţa manuală este un 
mecanism neuropsihic ce prezintă o mare variabilitate generată de factori genetici, de un gradient de 
maturizare, de caracteristicile sarcinilor diferitelor tipuri de activităţi şi solicitări, de strategia de 
lucru etc. 

 Datele studiului nostru experimental evidentiaza ideea asumarii de roluri 
complementare de catre ambele maini in rezolvarea globala a unei sarcini complexe. Rezulta de aici 
importanta antrenamentului psihomotric in obtinerea de performante in rezolvarea sarcinilor 
complexe solicitate atat de disciplinele sportive de tip individual cat si de cele de tip colectiv. Din 
cele trei ipoteze validate prin cercetarea de fata se pot infera fapte foarte importante din punct de 
vedere practic privind proiectarea şi repartizarea unui anumit volum de sarcină pentru mâna 
dominantă. Modelul experimental propus poate fi folosit in activitatile de diagnoza a dexteritatii 
manuale si in programele de antrenament motric complex.  
 Ne propunem realizarea modelului experimental prezentat intr-o varianta informatizata, sub 
forma unui program ce sa poata fi rulat pe un calculator. 
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