
 
3. Competenţe sociale şi trăsături de 
personalitate în rândul studenţilor la 

specializarea Psihologie 
 

3.1. Motivaţia cercetării 
 
În comunitatea ştiinţifică a psihologilor din ţara 

noastră, studiul competenţelor sociale nu este nou. Autori, 
precum S. Chelcea (1998), S. Marcus (1999), G. Dumitru 
(1998), M. Caluschi (1995, 2000, 2001), O. Gavril (2002), 
M. Constantinescu (2004) au avut preocupări în direcţia 
cercetării unor componente ale competenţei sociale 
(empatie, asertivitate, comunicare) realizând o serie de 
lucrări care au îmbogăţit fondul informaţional cu privire la 
această temă a psihologiei sociale şi au oferit sugestii 
valoroase practicienilor. Dintre aceşti autori, îi remarcăm 
pe: 

- profesorul ieşean M. Caluschi care s-a preocupat mai 
ales de studiul competenţelor sociale în rezolvarea 
conflictelor, precum şi de dezvoltarea unor metode şi 
tehnici pentru antrenamentul competenţelor sociale; 

- O. Gavril care a propus un program pentru stimularea 
asertivităţii în rândul studenţilor;  

- M. Constantinescu care a pus în relaţie competenţa 
socială cu încrederea socială şi comportamentul prosocial 
realizând o cercetare pe un lot extins de studenţi la mai 
multe specializări, în vederea evidenţierii relaţiei dintre 
competenţele sociale şi cele profesionale. 

- M. Caluschi (2001) arată că progresul unui individ în 
viaţă depinde într-o proporţie semnificativă de 
competenţele pe care le posedă în direcţia utilizării 
propriilor abilităţi sociale şi a valorificării propriilor resurse. 
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În acest sens, dezvoltarea competenţelor sociale reprezintă 
un deziderat al formării şcolare, academice şi profesionale 
a tinerilor – viitori profesionişti, părinţi, soţi, prieteni, 
colegi de muncă, etc. 

În literatura de specialitate, competenţele sociale au 
fost analizate din perspectiva relaţiei cu abilităţile şi 
capacităţile individului, a componentelor care se reunesc în 
pattern-uri comportamentale care îl ajută pe individ să facă 
faţă situaţiilor sociale şi profesionale, precum şi din 
perspectiva dezvoltării şi antrenamentului. Deşi s-au facut 
unele referiri şi la relaţia dintre competenţele sociale şi 
dimensiunile personalităţii (trăsături şi factori), nu am 
identificat un studiu care să sistematizeze consideraţii 
teoretice şi empirice cu privire la această relaţie. Am 
remarcat doar încercarea autoarei O. Gavril (2002) de a 
pune în relaţie asertivitatea cu trei trăsături de personalitate: 
ascendenţa, stabilitatea emoţională şi stima de sine. 

În cadrul studiului ale cărui metodologie şi 
rezultate le vom prezenta în cele ce urmează, ne-a interesat 
să cercetăm legătura dintre componentele competenţei sociale - 
descrise şi explicate de M. Argyle (1998) într-un model 
frecvent citat în literatura de specialitate - şi trăsăturile de 
personalitate descrise de unul dintre cele mai cunoscute 
modele ale personalităţii elaborat din perspectiva teoriei 
trăsăturilor, şi anume modelul celor cinci factori ai personalităţii. 
Presupunerea de la care am pornit a fost că abilităţile unui 
individ de a comunica în plan verbal şi nonverbal în cadrul 
relaţiilor interpersonale, comportamentele asertive şi 
empatice, orientarea către sprijinirea semenilor, precum şi 
modalitatea în care acesta se prezintă pe sine în faţa 
celorlalţi depind nu numai de factorul educaţional sau de 
bagajul înnăscut, ci şi de trăsăturile personalităţii acestuia - 
rezultat al interacţiunii dintre factorii genetici şi ereditari, 
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pe de o parte, respectiv factorii de mediu (educaţie, 
societate, cultură, experienţe de viaţă), pe de alta. 

În cercetarea noastră, am urmărit să identificăm 
dacă diversele competenţe sociale pot fi descrise şi în 
termeni de trăsături de personalitate, adică de ,,pattern-uri 
relativ stabile şi consistente de gândire, simţire şi acţiune” 
(McCrae şi Costa, 1995; apud Albu, 1998). Studiul relaţiilor 
între competenţele sociale şi trăsăturile de personalitate 
este important în măsura în care ne oferă un model 
explicativ-descriptiv al factorilor care contribuie la 
diferenţele interindividuale în ceea ce priveşte performanţa 
socială şi interpersonală. Este suficient să aruncăm o 
privire asupra evoluţiei marilor conducători ai lumii (Stalin, 
Churchill, Lincoln, Hitler, Gorbaciov sau Teacher) care au 
fost personalităţi puternice dând dovadă de abilităţi de 
comunicare şi de strategii de influenţare care i-au propulsat 
pe poziţii influente şi i-au transformat în personalităţi 
politice marcante. Cunoaşterea profilului de personalitate 
al unui individ îl poate ajuta pe consilierul vocaţional să-l 
orienteze în vederea dezvoltării abilităţilor sociale care îi 
vor fi necesare succesului în planul vieţii familiale, 
profesionale şi sociale. 

 
3.2. Scopul cercetării 
 
Prin studiul pe care l-am realizat, am urmărit să 

identificăm în ce măsură diversele componente ale 
competenţei sociale se asociază cu factorii de personalitate, 
precum: stabilitatea emoţională, extraversiunea, stilul 
interpersonal (agreabilitatea în relaţiile cu ceilalţi) sau 
deschiderea mentală. De asemenea, ne-a interesat să 
cercetăm dacă, în rândul studenţilor la specializarea 
Psihologie, există diferenţe (şi care este magnitudinea 
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