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DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE NIVELULUI DE AUTOAPRECIERE  

ŞI EXPECTANŢE LA TINERI  

Ecaterina MOGA 

Liceul Teoretic „Elimul Nou” 
 
Each time we refer to our own person or we try to appreciate a colleague, a friend or a simple employee we relate to 

a certain scale of esteem or self- esteem of her / his activity, quality, value that corresponds to an existent standard in 
the society and to certain expectations from the side of the estimator /self-estimator. 

The self-esteem of a person is formed in time and it can get another dimension in evolution during the life and the 
professional development. 

As it results from the conception of the individual about the world and life, the latter being axed on previous expe-
rience, each of us forms a set of ideas about her-/ himself and about the world one integrates in. The relation between 
the expectations of a person and his level of self-esteem makes up the cognitive infrastructure of every activity.  

The self-esteem of an individual is determined by the correlation between success and expectations which present 
two ways to enrich the self-esteem through the decrease of the level of expectations.  

A person can choose deliberatively her / his way in life and, as a result, can more consciously come closer to her/his 
success or failure. 

 
 
De fiecare dată când ne referim la propria persoană sau încercăm să dăm o apreciere oarecare unui coleg, 

prieten sau unui simplu angajat, ne raportăm la o anumită scală de apreciere sau autoapreciere a activităţii, 
calităţii, valorii ce corespunde unui etalon existent în societate şi anumite aşteptări pe care le are cel care 
evaluează ori autoevaluează.  

În baza căror criterii sau indici de performanţă ne formăm imaginea de sine? Cât de valizi sunt aceşti 
indicatori care ne determină să ne apreciem sau să apreciem pe alţii ca persoane? Cât de veridice sunt expec-
tanţele noastre în baza cărora ne dăm un indice de calitate şi o anumită valoare? În acest sens, se încearcă 
deseori a se vehicula cu noţiuni de genul autoapreciere adecvată, subapreciere, supraapreciere etc. fără a 
depune anumite eforturi de a pătrunde în esenţa genezei şi dezvoltării unei imagini de sine corecte, care are 
la bază concepţia individului despre lume şi viaţă, concepţia despre sine însuşi şi expectanţele pe care şi le 
trasează. 

Caracterul unei persoane este întemeiat pe un complex de deprinderi, care reprezintă factori activi în viaţa 
ei; structuri permanente, de cele mai multe ori inconştiente. Ele ne exprimă în mod constant, zi de zi, carac-
terul, şi tot ele ne determină eficienţa sau ineficienţa, ajutându-ne să ne trasăm anumite expectanţe faţă de 
ceea ce suntem sau facem. Există, în viziunea noastră, trei piloni esenţiali ce determină formarea de deprin-
deri şi trasarea de expectanţe care în mod individual sunt direcţionate şi subordonate idealului urmărit şi 
valorilor implicite sau explicite pe care le posedă persoana – cunoaşterea, abilităţile şi dorinţele.  

Cunoaşterea este paradigma teoretică, acel ce-i de făcut şi de ce. Abilitatea este cum se face ceea ce e de 
făcut. Iar dorinţa este motivaţia, impulsul de a face. Lucrând asupra modului nostru de cunoaştere, a price-
perii şi dorinţelor noastre, ne croim drumul spre nivelurile superioare de eficienţă personală şi interpersonală, 
renunţând la vechile paradigme. Astfel, cunoscând cine suntem şi cine dorim a ajunge, care sunt ţelurile şi 
idealurile obiective pe care dorim a le urma, evaluând minuţios modalităţile realiste de atingere a scopurilor 
stabilite şi fiind motivaţi a urmări o nouă dimensiune a relizărilor personale, ne putem trasa expectanţe veri-
dice care să corespundă cu realitatea propriilor posibilităţi şi persoane. Aceasta ar fi o armonie între o auto-
apreciere adecvată şi expectanţele reale, ceea ce ar determina succesul progresiv şi satisfacerea sau împlinirea 
personală/ profesională a individului.  

Autoaprecierea persoanei se formează în timp, putând căpăta, de-a lungul vieţii sau dezvoltării profesio-
nale, o altă dimensiune în evaluare, deoarece rezultă din concepţia individului despre lume şi viaţă, axându-se 
pe experienţa din trecut, astfel încât fiecare dintre noi ne formăm un set de prescripte despre sine şi despre 
lumea în care ne integrăm. Aşadar, pe parcurs, fiind supusă unui proces de transformări, autoaprecierea de-
vine un proces care uneori este destul de dureros şi dificil. Este o schimbare care se cere motivată de scopuri 
mai înalte, care ne cer să subordonăm dorinţele de moment dorinţelor de durată, înaintând anumite principii 
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şi având anumite expectanţe care să se apropie mai mult atât de realitatea aptitudinilor şi capacităţilor noastre, 
cât şi de factorii externi ce ne determină aşteptările şi gradul nostru de autoevaluare. 

În cercetarea efectuată pe un eşantion de 68 persoane cu vârsta cronologică cuprinsă între 19-29 de ani, 
toate fiind cadre didactice, am obţinut anumite rezultate şi am etichetat anumite trasaturi după aplicărea şi 
interpretarea datelor reieşite din testul Autoapreciere după L. D. Stolearenco şi testul Nivelul de expectanţe 
după K.Şvarţladerom. 

În urma aplicării testului de Autoapreciere au fost obţinute rezultatele prezentate în tabelul 1. Este evident 
că predomină autoaprecierea neadecvată a persoanelor supuse investigaţiei, cât şi faptul că majoritatea nu au 
o autoapreciere adecvată despre propria persoană. 

Tabelul 1 

 Neadecvat 
de înaltă 

Înaltă Mai sus de 
medie 

Medie Mai jos de 
medie 

Scăzută Ireal de 
scăzută 

Nr. 20 3 15 16 11 3 0 
% 29,4 4,4 22,1 23,5 16,2 4,4 0 
 
Observăm că cel mai înalt procentaj îl deţin persoanele cu un nivel de autoapreciere neadecvat de înalt – 

29,4%, urmat de persoanele ce au nivel de autoapreciere medie – 23,5% şi autoapreciere cu nivel mai sus de 
medie – 22,1%. Nu s-a înregistrat nici un caz în care nivelul de autoapreciere să fie ireal de scăzut în cadrul 
eşantionului.  

Pe baza unei autoaprecieri neadecvate, persoana are o imagine de sine incorectă, idealizându-şi propria 
persoană, capacităţile şi posibilităţile, valorile personale faţă de a celor din jur, în scopurile beneficiilor per-
sonale. În acest context, persoanele ignoră posibilitatea eşecului în dorinţa păstrării unei autoaprecieri de sine 
înalte faţă de acţiunile, faptele şi propria persoană. Astfel, survine pericolul „respingerii” a tot ce ar defavo-
riza imaginea de sine. Acceptarea realităţii obiective este distorsionată, atitdinea faţă de ea devine neadec-
vată, pur emoţională, în acest context pierzându-se nucleul aprecierii raţionale. De aceea, observaţia corectă 
este privită ca o critică nemotivată, iar aprecierea obiectivă a activităţii – ca o subapreciere inadecvată. Eşe-
cul este identificat ca obstacole din partea celor din jur şi nicidecum nu este identificat drept consecinţe ale 
propriei activităţi. 

Persoana cu autoapreciere neadecvat de înaltă nu recunoaşte rezultatul drept consecinţe ale propriilor gre-
şeli, lenei, insuficienţei de cunoştinţe, capacităţilor sau comportamentului inadecvat. Intervine o tensionată 
manifestare emoţională – afectarea neadecvatului în apreciere, esenţiala cauză fiind stereotipul de supraapre-
ciere exagerată a propriei persoane. În cazul în care autoaprecierea înaltă este maleabilă, ea devine fluctuantă 
în dependenţă de starea reală a lucrurilor sau creşte în cazul succesului şi se micşorează în caz de eşec. În 
acest context, ea contribuie la dezvoltarea personalităţii, fiindcă este pusă în situaţia de a depune efort maxim 
pentru realizarea obiectivelor, dezvoltarea propriilor capacităţi şi a voinţei. 

Autoaprecierea poate fi şi scăzută, mai jos de pragul minim al posibilităţilor şi capacităţilor individului. 
De obicei, aceasta duce la neîncredere în sine, la sfială, lipsa de îndrăzneală, incapacitatea de a-şi realiza 
scopurile. Prin urmare, aceste persoane nu-şi pun ca scop ţeluri înalte, având un nivel de expectanţe scăzut şi 
manifestând un spirit critic faţă de propria persoană. 

Nivelul de expectanţe este caracterizat de dificultatea acelor scopuri spre care tinde persoana, realizarea 
cărora devine atractivă şi reală. Asupra nivelului de expectanţe influenţează dinamica succesului şi eşecului 
în viaţa personală a individului şi ascensiunea succesului într-o anumită sferă de activitate pe care o atinge 
acesta din urmă. Există nivel de expectanţe adecvat (acesta este caracteristic persoanei care îşi trasează sco-
puri ce sunt reale pentru el, care coincid cu capacităţile şi posibilităţile pe care le are) şi nivel de expectanţe 
neadecvat: ridicat (tinde spre ceea ce nu poate atinge, are aşteptări ireale în conformitate cu aptititudinile şi 
posibilităţile de care dispune) sau scăzut (îşi trasează obiective simple, nondificile de realizat, deşi este capa-
bil de mai mult).  

Aplicând asupra aceluiaşi eşantion de cadre didactice testului Nivelul de expectanţe, după K.Şvarţladerom, 
am obţinut următoarele rezultate (tab.2): 

Astfel, în urma analizei datelor din tabelul 2, observăm că cel mai înalt procentaj îl înregistrează persoa-
nele cu nivelul de expectanţe scăzut – 42,6%, adecvat – 36,8%.  
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Tabelul 2 

Nr. 
d/o 

Niveluri Frecvenţa numerică Frecvenţa procentuală 

1 Neadecvat de înalte 4 5,9 % 
2 Înalte 9 13,2 % 
3 Adecvate 25 36,8 % 
4 Scăzute 29 42.6 % 
5 Neadecvat de scăzute 1 1,5 % 
 Total  68 100 % 

 
Persoanele cu nivel de expectanţe neadecvat de înalt – 5,9% îşi supraapreciază capacităţile şi posibilităţile 

lor. De obicei, aceştia deseori se iniţiază în proiecte sau activităţi ce-i depăşesc şi de cele mai multe ori se con-
fruntă cu eşecul. Persoanele cu nivel de expectanţe înalt, dar real – 13,2%, în permanenţă tind spre îmbunătă-
ţirea realizărilor lor, autoperfecţionarea de calitate, se implică în situaţii mai dificile „cu greutate de carate”, 
urmăresc realizarea obiectivelor, ţelurilor mai complicate. Persoanele cu nivel de expectanţe adecvat, reali-
zează cu succes un şir de probleme de o greutate moderată, nu tind spre o autoperfecţionare continuă. Cei 
însă cu un nivel de expectanţe jos sau neadecvat de scăzut îşi aleg situaţii simpliste şi îşi trasează scopuri 
uşor de atins. Acest lucru poate fi explicat prin următoarele: 

a) autoapreciere scăzută, neîncredere în propriile puteri, capacităţi, posibilităţi, suferind de complexul de 
inferioritate; 

b) „şmecheria socială”, când, alături de autoaprecierea înaltă şi a respectului de sine înalt, persoana ignoră 
activitatea, comunicarea socială mai dificilă, sarcinile ce implică un grad de responsabilitate. 

Astfel, cercetarea literaturii de specialitate denotă că cu cât este mai adecvată autoaprecierea, cu atât mai 
adecvată este nivelul de expectanţe. În această situaţie, am încercat să efectuăm o analiză mai amplă, compa-
rativă a rezultatelor celor două teste aplicate. Aşadar, am obţinut 19 categorii de relaţii între autoapreciere şi 
nivelul de expectanţe, expuse în tabelul 3, grupe specifice eşantionului nostru.  

Tabelul 3 

Nr. 
d/o 

Autoapreciere Nivel de expectanţe Reprezentarea 
cantitativă 

1 Neadecvat de înaltă  neadecvat de înaltă 2 
2 Neadecvat de înaltă adecvat 10 
3 Neadecvat de înaltă scăzut 8 
4 Înaltă  înalt 2 
5 Înaltă adecvat 1 
6 Mai sus de medie adecvat 7 
7 Mai sus de medie înalt 4 
8 Mai sus de mediu scăzut 4 
9 Medie  înalt  1 

10 Medie scăzut 12 
11 Medie adecvat 3 
12 Medie neadecvat de înalt 1 
13 Mai jos de medie neadecvat de înalt 1 
14 Mai jos de medie scăzut 5 
15 Mai jos de medie înalt 1 
16 Mai jos de medie adecvat 3 
17 Scăzută scăzut 1 
18 Scăzută  adecvat 1 
19 Scăzută neadecvat de scăzut 1 
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Supraaprecierea şi subaprecierea împiedică şi denaturează de cele mai multe ori procesul de autocontrol. 
Lucru vizibil în comunicare, unde persoanele cu autoapreciere ridicată şi scăzută ajung la iniţiere de conflict. 
În cazul supraaprecierii, conflictul apare din motivul atitudinii de dispreţ şi lipsă de respect faţă de alte per-
soane, a replicilor tăioase şi nemotivate spuse la adresa altora, a opiniei celorlalţi despre propria identitate. 
Spiritul de autocritică scăzut al persoanelor care se supraapreciază îi împiedică să observe modul în care îi 
jignesc pe alţii prin părerea înaltă despre sine şi prin faptul că nu pun în discuţie părerile.  

În cazul persoanelor care se subapreciază, conflictele pot apărea din cauza spiritului critic avansat al aces-
tora. Ei sunt foarte exigenţi faţă de ei înşişi şi încă mai exigenţi faţă de alţii. Având expectanţe înalte, ei nu 
iartă nici o greşeală, nici o nereuşită, sunt înclinaţi spre a scoate în evidenţă neajunsurile şi eşecurile altora. 

Există trei feluri de expectanţe care par a fi legate în mod repetat de menţinerea problemei: expectaţia do-
minării şi controlului, expectaţiile utopice şi expectaţiile consecutive etichetării comportamentului ca simptom 
sau obrăznicie. Juxtapuse la conceptul de autoapreciere, urmărind relaţionarea cu nivelul de expectanţe a 
individului, se constată faptul că atunci când aceste expectaţii, menţionate mai sus, orientează comportamen-
tul într-o manieră univocă, rigidă, ele conduc la trei feluri de comportamente ce menţin problema, şi anume: 

1. Se acţionează când nu este nevoie să se acţioneze, de obicei, fiind caracteristic persoanelor cu un nivel 
neadecvat de înalt al expectanţelor. Aceste persoane ori se supraapreciază, având o imagine de sine 
perfecţionistă, ireală, ori se subapreciază, având tendinţa de a prezenta o altă imagine a propriei per-
soane, uneori victimizându-se. 

2. Nu se acţionează în situaţii în care este necesar să se facă ceva. Aceasta este caracteristic persoanelor 
cu un nivel scăzut de expectanţe sau ireal de scăzut şi nivel de autoapreciere scăzută sau subapreciere. 
Ei se simt la limita de confort şi în vizorul lor orice altă acţiune sau activitate care ar putea să o lanseze 
ar provoca pericolul de dezechilibru al confortului personal. De obicei, aceste persoane sunt persoane 
închise spre inovaţie şi au frică de schimbare. 

3. Se acţionează greşit. Lucru caracteristic şi destul de evident la persoanele care au un nivel de autoapre-
ciere înalt sau scăzut şi nivel de expectanţe scăzut sau neadecvat de înalt. 

Expectaţia controlului poate fi cea mai importantă premisă a menţinerii problemei. Ea se manifestă atunci 
când oamenii se simt stăpâni ai propriului destin. Prin urmare, trebuie să-şi asume responsabilitatea tuturor 
comportamentelor lor. De obicei, aceste persoane încearcă să obţină un rezultat în soluţionarea unei probleme 
care prin natura ei nu necesită această încercare.  

Expectaţiile utopice se bazează pe ideea că „toate evenimentele vieţii trebuie să fie perfecte, plăcute şi 
întocmai cum le dorim noi; nimic mai puţin nu este acceptabil”. De obicei, marea majoritate a adolescenţilor 
au expectanţe utopice. Pe de altă parte, aserţiunile utopice implică faptul că totul este perfect, în regulă, în 
condiţiile în care ceilalţi consideră că trebuie de făcut ceva.  

A treia categorie de expectanţe ce menţin problema provin din etichetele de „boală” sau „obrăznicie” 
aplicate unor comportamente; ele devin „predicţii ce se autoîmplinesc”, menţinând şi agravând problema. În 
acest context, subaprecierea poate fi o urmare a unui conflict de lungă durată ce provoacă o stare de depresie 
din care omul nu poate găsi o ieşire de sine stătător. 

Putem deduce câteva consecinţe în cazul în care persoanele manifestă o autoapreciere înaltă şi nivel de 
expectanţe scăzute: 

‐ complacerea periculoasă; 
‐ satisfacţia de sine însoţită de lipsa de conştientizare a pericolului; 
‐ sindromul struţului: bag capul în nisip, chiar dacă pericolul persistă, mă fac că nu-l văd şi îmi pare că 

am rezolvat problema; 
‐ frica de a ni se da prea multe îndatoriri, când „farfuria e deja plină”; 
‐ pericol de a refuza să-şi îmbogăţească cunoştinţele cu idei din surse laice, deşi acestea sunt bune, având 

anumite preconcepţii. 
Raportul dintre expectanţele pe care le are persoana şi nivelul său de autoapreciere alcătuiesc infrastruc-

tura cognitivă a oricărei activităţi. Unele persoane îşi trasează expectanţe mai joase pentru a nu se confrunta 
cu un eşec în urma autoaprecierii, aceştia din urmă fiind adepţii liniei de confort personal. Alţii, din contra, 
având o părere pra înaltă despre ei înşişi, îşi trasează expectanţe prea înalte, deseori aceasta şi ducând la eşec, 
depresie. În acest mod se formează o privire negativă asupra lumii, asupra persoanei înseşi şi asupra viitoru-
lui. De aici concluzionăm că este destul de esenţial să se lucreze de timpuriu asupra formării corecte a unui 
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concept despre lume şi viaţă a individului, să ne focalizăm în procesul educaţiei pe formarea unei imagini de 
sine corecte şi să lucrăm asupra identificării şi promovării adevăratei valori a persoanei. Aşadar, conceptul de 
sine are drept componente: apartenenţa, valoarea de sine şi competenţa. Iar autoaprecierea justă şi crearea 
nivelului de expectanţe porneşte de la această paradigmă a conceptului despre lume şi viaţă şi a conceptului 
despre sine. Expectanţele noastre privitor la propria persoană reies din experienţa de viaţă, din succesele sau 
eşecurile cu care ne-am confruntat, din anturajul în care trăim, în domeniul în care activăm. De regulă, expec-
tanţele vizează gradul de succese sau insuccese şi valoarea consecinţelor atribuite acestora de către o persoană 
angajată în activitate sau în interacţiuni sociale. Cu cât probabilitatea subiectivă a succesului este mai mare 
cu atât o persoană investeşte un efort mai intens pentru atingerea acestuia. Totodată, succesul trebuie antici-
pat ca având consecinţe personale pozitive. Probabilitatea succesului şi orientarea pozitivă a consecinţelor 
sunt rezultate ale proceselor de evaluare şi autoevaluare şi se află în raporturi multiplicative, una anulând-o 
sau întărind-o pe cealaltă. În acest sens, expectanţa are funcţii motivatorii. Expectanţa poate fi specifică uneia 
sau mai multor sarcini; se poate referi la o stare de fapt sau la evaluarea capacităţii unei persoane; poate fi 
îndelung stabilă sau tranzitorie. Nivelul expectanţelor depinde de sistemul de valori şi experienţa anterioară 
ale unei persoane, de practicile şi criteriile de evaluare şi autoevaluare, de caracteristicile mediului social şi 
natural în care este integrată o persoană.  

Astfel, autoaprecierea se determină după corelaţia dintre succes şi pretinderi, ce indică două căi de ridica-
re a autoaprecierii prin sporirea succesului ori prin micşorarea nivelului de pretenţii. Omul poate să-şi aleagă 
conştient scopurile sale de viaţă, poate mai mult conştient să se apropie şi de succesele sau de eşecurile sale. 
De exemplu, învăţătorul, în caz de eşec, pentru a-şi menţine autoapecierea pozitivă, poate recurge la raţiona-
lizare, explicându-şi, într-un anumit mod, înfrângerile sale, căutând un responsabil pentru eşec, sau poate să-şi 
micşoreze nivelul pretenţiilor sale, dar poate lua decizia de a pleca din învăţământ şi de a practica alt gen de 
activitate, sau ar putea reîncepe activitatea. Omul nu este capabil să schimbe evenimentele care deja au avut 
loc, dar poate să-şi reexamineze percepţia proprie asupra acestor evenimente şi interpretarea lor. 
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