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Summary 

The given article describes an actual problem of modern psychology hostility. Experimental research 

evidences that 54% of preadolescents are hostile and aggressive. Hostility and aggressiveness are more 

frequently characteristic for boys. Age between 12 and 13 years are considered most aggressive. The most 

common form of hostility at preadolescent is suspicious. Between hostility and behavioural strategies in 

conflict situations choose by preadolescents is a relation. Preadolescents with low level of hostility in 

conflict choose collaborating and compromise while the preadolescent with high level of hostility prefer 

competing and avoiding.  

Key-words: hostility, behavioural strategies in conflict situations, competing, avoiding, 

accommodation, collaborating, compromise, preadolescence. 

Rezumat 

Articolul dat prezintă și descrie o problemă importantă și semnificativă a psihologiei contemporane și 

anume ostilitatea. Cercetarea experimentală evidențiază că 54 % din preadolescenții testați manifestă un 

nivel înalt de ostilitate. Ostilitatea are o dinamică proprie și specifică vârstei preadolescente. Astfel ostilitatea 

este mai pregnant exprimată la băieți. Vârsta cu cei mai mulți copii agresivi este cea cuprinsă între 12 și 13 

ani. Dintre toate formele de manifestarea a ostilității în preadolescentă cea mai frecventă este suspiciunea. 

Între ostilitate și strategiile comportamentale în situațiile de conflict s-a stabilit o interrelație. Preadolescenții 

cu nivel redus de ostilitate aleg strategii constructive cum ar fi colaborarea și compromisul, în timp ce 

preadolescenții cu nivel înalt de ostilitate recurg la strategii distructive precum: confruntarea și evitarea.  

Cuvinte cheie: ostilitate, strategii comportamentale în situații de conflict, confruntare, colaborare, 

compromis, evitare, adaptare, vârsta preadolescentă. 

Ostilitatea a devenit o preocupare socială și educațională la nivel mondial, generând preocupări de 

ordin științific, social și politic. Oricâte cercetări nu ar fi întreprinse până acum, aceasta rămâne o problemă 

neelucidată total, cu influențe asupra dezvoltării și formării generației în creștere. Complexitatea 

fenomenului, a determinat puncte de vedere diferite din partea specialiștilor, începând cu definirea noțiunii 

de ostilitate și până la formele specifice de manifestare a ostilității.  

Literatura de psihologie oferă o multitudine de definiții și explicații conceptuale pentru ostilitate. 

Actualmente, există câteva modele explicative ale ostilității: 1) modelul behaviorist care prezintă ostilitatea 

ca orice comportament prin care altcineva este rănit sau prejudiciat,  2) modelul neobehaviorist care explică 

ostilitatea ca o intenție de a răni sau de a aduce prejudiciu altcuiva și 3) modelul cognitiv consideră 
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comportamentul ostil o intenționalitate care încalcă normele ce reglementează situați în care acesta are loc 

[4]. 

În ultimele decenii se poate vorbi despre ostilitate ca despre  un fenomen social în plină ascensiune, 

care ne însoțește pretutindeni. În acest context am realizat o cercetare experimentală a ostilității și a 

strategiilor comportamentale în situații de conflict la preadolescenți.  

Scopul cercetării noastre constă în determinarea interrelației dintre ostilitate și strategiile 

comportamentale în conflict la preadolescenți. În eșantionul de cercetare au fost incluși 180 de 

preadolescenți, cu vârsta cuprinsă între 10/11  și 14/15 ani din clasele a V-a, a VII-a și a IX-a din liceul 

teoretic ”Spiru Haret” din municipiul Chișinău. Eșantionul a cuprins 90 de  băieți și 90 de fete.  

Metodele psihologice utilizate pentru a evalua ostilitatea și strategiile comportamentale la 

preadolescenți sunt: Inventarul ostilității după A. Buss și A. Durkee care evidențiază nivelul ostilității precum 

și formele de manifestare a ostilității: negativism, resentiment, ostilitate indirectă, atentat, suspiciune, 

iritabilitate și ostilitate verbală [2] și Testul Thomas – Kilmann privind  comportamentul în situaţii de conflict 

care identifică următoarele strategii: confruntare, colaborare, evitare, adaptare și compromis [5].  

Pentru testarea statistică s-au utilizat următoarele metode statistice: testul Mann-Whitney (U) și 

corelația lineară Bravais-Pearson. 

Rezultatele obţinute privind nivelul de manifestare a ostilităţii la preadolescenții din lotul experimental, 

sunt prezentate în figura 1. 

 

Fig.1. Distribuţia rezultatelor privind nivelul de ostilitate la preadolescenţii din lotul experimental 

Datele prezentate în figura 1, ne indică că 7% din preadolescenţii testaţi au obţinut un scor considerat 

redus privind ostilitatea. Acestor elevi le sunt caracteristice unele stări de ostilitate de mică intensitate şi 

însemnătate. În cele mai multe situații ei sunt calmi, liniştiţi, cumpătați  și echilibrați, rareori reacționează 

dacă cineva îi rănește, jigneşte sau provoacă.  

39% din numărul total de preadolescenţi au nivel moderat al ostilităţii. Ei prezintă unele manifestări de 

ostilitate, în special în situaţii care implică afirmarea propriilor resurse, capacităţi şi disponibilităţi, cum ar fi 

comunicarea cu semenii şi adulţii sau în situaţii de performanţă şcolară. Aceşti preadolescenţi se pierd uşor 

cu firea dar îşi revin repede şi sunt destul răbdători cu alţii. 

Categoria a treia, 54% din preadolescenţi sunt cei care manifestă un nivel înalt de ostilitate. Pentru 

aceşti elevi este caracteristic comportamentul agresiv şi uneori chiar violent. Ei manifestă o multitudine de 

emoții negative cum ar fi furia, supărarea, mânia, dezamăgirea și neliniștea. Ei nu sunt capabili să-și 
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stăpânească propriile emoții, ba din contra manifestă impulsivitate, nervozitate și iritabilitate. Emoții asociate 

cu comportamentul ostil intens și puternic. Principalele surse de ostilitate la preadolescenți țin de 

predispozițiile temperamentale ale copilului și situația familială din care provine puberul.  

Următorul pas în cercetare a fost să stabilim dacă există diferenţe în manifestarea ostilităţii în 

dependenţă de genul preadolescenţilor. 

 

Fig. 2. Datele privind nivelul de ostilitate la preadolescenți în dependenţă de gen 

Rezultatele din figura 2, ne permit să constatăm că pentru nivelul redus de ostilitate, cotele cele mai 

mari sunt obţinute de fete, în raport de 9%, spre deosebire de băieţi, cu 5%. Pentru nivelul moderat de 

ostilitate situaţia este următoarea: 35,5% din băieţi manifestă un nivel moderat de ostilitate, în comparaţie cu 

41,5% din fete. Procentajul maxim pentru nivelul înalt de ostilitate este specific  băieţilor 59,5%, spre 

deosebire de fete cu 49,6%.  

Testarea la semnificaţia statistică a datelor prin intermediul testului Mann-Whitney (U) nu a stabilit 

diferenţe semnificative între subgrupele de băieți și fete. Însă, conform datelor obţinute observăm că atât 

băieţii cât şi fetele manifestă un comportament ostil. La fete atestăm ostilitatea într-o măsură mai mică 

comparativ cu băieții. Totuși datele înregistrate sunt îngrijorătoare, pentru că foarte mult timp despre fetițe se 

menționa că sunt tandre, afectuoase, atente, sensibile, empatice și nicidecum agresive. Ostilitatea ridicată la 

băieți potrivit lui L. Berkowitz se explică prin faptul că băieții de mici sunt educați să exercite roluri sociale 

ce diferă de cele exercitate de fete.  

În continuare ne-am propus să investigăm dinamica şi specificul ostilităţii pe subgrupe de vârstă 

pentru preadolescenţii de 10-11 ani, preadolescenţii de 12-13 ani şi cei de 14-15 ani. 

 

Fig. 3. Repartiţia rezultatelor privind nivelul de ostilitate la preadolescenţi în dependență de vârstă 

Analiza cantitativă a rezultatelor prezentate în figura 3, ne permite să remarcăm că nivelul redus de 

ostilitate este specific preadolescenţilor din toate subgrupele de vârstă după cum urmează: pentru 8,3% din 
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preadolescenţii de 10-11 ani, 3,3% din preadolescenţii de 12-13 ani şi 10% din preadolescenţii de 14-15 ani. 

Nivelul moderat de ostilitate este mai frecvent întâlnit la preadolescenţii de 12 – 13 ani – 41,7% în 

comparaţie cu 38,3% de preadolescenţi de 10-11 ani şi 36,7% de preadolescenţi de 14-15 ani.  

Frecvența cea mai mare pentru nivelul înalt de ostilitate a fost stabilit la preadolescenţii cu vârsta 

cuprinsă între 12-13 ani –  55%, în comparaţie cu preadolescenţii de 10-11 ani – 53,4% şi preadolescenţii de 

14-15 ani – 53,3%. Din histogramă  se observă că nivelul de ostilitate creşte odată cu înaintarea în vârstă de 

la 10-11 ani spre 12-13 ani și descrește nesemnificativ către 14-15 ani. Testarea statistică nu ne-a permis să 

identificăm diferențe în ceea ce privește ostilitatea la preadolescenții din diferite subgrupe de vârstă. 

Diferențele procentuale însă, ne permit să menționăm că preadolescenții de 12-13 ani manifestă un 

comportament ostil accentuat. Fapt ce poate fi explicat prin manifestarea crizei de la 13 ani, atunci când 

preadolescenții sunt mai obraznici, mai neascultători, mai brutali, mai impulsivi și au o capacitate scăzută de 

autocontrol. Totodată preadolescenții se caracterizează și prin comportamente demonstrative, tendințe de a 

acționa contrar dorințelor și indicațiilor adulților. Odată cu vârsta copiii învață să devină mai empatici, și să-

și controleze emoțiile și frustrările, și în consecință să respecte normele sociale asociate vârstei [3]. 

Pentru o investigare mai profundă a ostilităţii am comparat băieţii şi fetele, în funcţie de cele 3 nivele 

de intensitate a ostilităţii, separat pentru toate subgrupele de vârstă. 

 

Fig. 4 Distribuţia datelor privind ostilitatea în dependenţă de vârsta şi genul preadolescenților 

În subgrupa de vârstă de 10-11 ani din numărul total de băieţi: 3,8% prezintă un nivel redus de 

ostilitate, 38,5% un nivel moderat de ostilitate şi 57,7% un nivel înalt de ostilitate. Din numărul total de fete 

11,8% au obţinut nivel redus de ostilitate, 38,2% prezintă nivel moderat de ostilitate şi 50% din numărul total 

prezintă un nivel înalt de ostilitate. Distribuţia grafică a datelor pentru preadolescenţii de 10-11 ani indică o 

frecvență semnificativă mai mare pentru nivelul înalt de ostilitate în rândul băieților comparativ cu fetele.  

Pentru subgrupa de vârstă ce include preadolescenţii de 12-13 ani, repartiţia rezultatelor pentru băieţi 

este următoarea: 3,6% din ei prezintă nivel redus de ostilitate, 35,7% un nivel moderat de ostilitate şi 60,7% 

un nivel înalt de ostilitate, în timp ce la fete atestăm o scădere a procentajului pentru nivelul redus şi înalt de 

ostilitate până la 3,1% şi respectiv 50% şi o creştere a procentajului pentru nivelul moderat de ostilitate până 

la 46,9%. Din datele prezentate se observă că băieţii manifestă o preponderenţă în cazul nivelului înalt de 

ostilitate, iar fetele manifestă mai frecvent un nivel moderat de ostilitate. 

În subgrupa de vârstă 14-15 ani din numărul total de băieţi, 8% prezintă un nivel redus de ostilitate, 

32% un nivel moderat de ostilitate şi 60% un nivel înalt de ostilitate. Din numărul total de fete, 11,4% au 
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obţinut un nivel redus al ostilităţii, 40% un nivel moderat al ostilităţii şi 48,6% prezintă nivel înalt al 

ostilităţii. 

În continuare ne-am propus să evidenţiem rezultatele pentru formele de manifestare a ostilităţii la 

preadolescenţii din lotul experimental. 

 

Fig. 5. Repartiţia rezultatelor privind formele de manifestare a ostilităţi pentru preadolescenții  din 

lotul experimental 

Prezentarea grafică a rezultatelor experimentale indică deosebiri între formele de manifestare a 

ostilităţii obţinute de preadolescenţi.  

Astfel negativismul – ce reprezintă un comportament opozant faţă de autoritate și  implică refuzul de a 

coopera şi se exprimă printr-un şir de comportamente de la lipsa de bunăvoinţă pasivă până la răzvrătire faţă 

de reguli şi convenţii este caracteristic preadolescenților în următorul mod: 15% manifestă un nivel redus, 

55,6% prezintă un nivel moderat și  29,4% au un nivel înalt de negativism.  

Resentimentul implică gelozia faţă de alţii, adesea la nivel de ură, este de cele mai multe ori o trăire de 

supărare, necaz faţă de lume pentru o tratare incorectă, imaginară sau reală. Resentimentul se întâlnește la 

preadolescenți în felul următor: 6,7% din preadolescenții testați prezintă nivel redus al acestei forme a 

ostilității, 33,9% din preadolescenți manifestă un nivel moderat și marea majoritate din copii – 59,4% au un 

nivel înalt.  

Ostilitatea indirectă implică un comportament care direcţionează ostilitate către cineva într-un mod 

enervant. Preadolescentul îşi poate manifesta ostilitatea faţă de persoana antipatică prin bârfe, zeflemea sau  

trântirea uşii. Procentual rezultatele s-au repartizat: 16,1% - nivel redus de ostilitate indirectă, 53,3% - nivel 

mediu de ostilitate indirectă și 30,6% - nivel înalt de ostilitate indirectă.  

Atentatul reprezintă violenţă fizică reală sau dorinţa de a folosi violenţa împotriva altora, de obicei, 

apare în dispute cu alţii mai degrabă decât în distrugerea obiectelor. Tabloul rezultatelor pentru această formă 

de manifestare a ostilității este următorul: 11,1% din preadolescenți manifestă un nivel redus, în timp ce 

47,8% și 41,1% din preadolescenți manifestă un nivel moderat și înalt.  

Suspiciunea implică proiectarea ostilităţii asupra altora,  ea variază de la neîncredere şi prudenţă faţă 

de alţii până la convingerea că cei din jur urmăresc să-l lezeze. Preadolescenţii au obţinut următoarele 

rezultate: 1,1% prezintă un nivel redus de suspiciune, 23,9% au un nivel moderat de suspiciune, în timp ce 

75% manifestă un nivel înalt de suspiciune.  

Iritabilitatea este promptitudinea de a exploda la cea mai mică provocare. Se exprimă în comportament 

ca izbucnire a pierderii de fire, grosolănie, nemulţumire acută. Aici rezultatele s-au repartizat: 10,6% din 
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preadolescenții testați au nivel redus de iritabilitate, 68,3% și  21,1% din preadolescenții testați manifestă un 

nivel moderat și respectiv înalt de iritabilitate. 

În ceea ce priveşte ostilitatea verbală care reprezintă exprimarea verbală a trăirilor negative faţă de alţii, 

ceea ce spun şi cum spun. Se observă în stilul de argumentare, strigare, ţipete şi în conţinutul verbal al 

ameninţărilor, blestemărilor. La ostilitatea verbală se atestă următoarele rezultate: 10,6% din copii manifestă 

un nivel redus, 62,2% din copii prezintă un nivel moderat și  27,2% din copii au un nivel înalt.  

Analiza comparativă a rezultatelor ne permite să menționăm că la preadolescenții ce au constituit lotul 

experimental mai frecvent se manifestă suspiciunea, resentimentul, iritabilitatea, ostilitatea verbală și 

negativismul. Aceste forme de manifestare a ostilității reflectă particularitățile vârstei preadolescente [1, 3].  

În continuare cercetarea noastră a fost orientată la investigarea strategiilor comportamentale în situaţii 

de conflict în dependenţă de nivelul de nivelul ostilităţii la preadolescenți.  

 

Fig. 6. Distribuţia rezultatelor privind strategiile comportamentale în situaţii de conflict în dependenţă 

de nivelul de nivelul ostilităţii la preadolescenți 

Datele prezentate mai sus ne permite să evidențiem strategiile alese de preadolescenții cu nivel redus 

de ostilitate: strategia de confruntarea a fost aleasă de 24% din preadolescenți, pentru strategia de colaborare 

optează 66% din preadolescenți, compromisul a fost selectat de 9,4% din preadolescenți, pentru evitare sunt 

13,3% din preadolescenți și la adaptare recurg 12,2% din preadolescenți.   

Pentru preadolescenţii cu nivel moderat de ostilitate atestăm următorul tablou de rezultate: strategia 

confruntare a fost aleasă de 55% din subiecţi, colaborarea a fost selectată de 38,3% din subiecți, pentru 

compromis optează 69% din subiecți, evitarea este caracteristică celor57,2% din subiecți, și pentru adaptare 

optează 31,1% din subiecți.  

Pentru preadolescenţii cu nivel înalt de ostilitate evidenţiem următoarele date: 21% din preadolescenţii 

testaţi au ales confruntarea ca strategie de soluţionare a conflictului, pentru colaborare au optat 1,1% din 

numărul subiecţilor cu nivel înalt de ostilitate, 21,6% au considerat compromisul că este strategia cea mai 

optimă de soluţionare a unui conflict. Strategia evitare a fost aleasă de 29,5%, iar 56,7% au ales adaptarea ca 

strategie de soluţionare a conflictului. 

Analiza rezultatelor în profunzime ne permite să remarcăm că pentru preadolescenții cu nivel redus de 

ostilitate este caracteristic să aleagă colaborarea ca strategie în situațiile de conflict. Astfel toate părţile 

implicate în dispută încearcă să satisfacă total interesele tuturor părţilor. Atât impunerea interesului propriu 
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cât şi cooperarea sunt maximizate în speranţa obţinerii unui acord în care nimeni nu trebuie să piardă. 

Accentul se pune pe o situaţie de tip câștig-câștig în care se presupune că soluţionarea conflictului poate 

aduce ambele părţi într-o situaţie mai bună.  

Pentru preadolescenții cu un nivel moderat de ostilitate este caracteristic compromisul evitarea și 

confruntarea ca strategii de soluționare a conflictelor. Sunt preadolescenți cu nivel moderat de ostilitate care 

sunt dispuși să cedeze ceva. Acești preadolescenți recurg la compromis. În această abordare nu există 

câștigători sau învinşi în mod clar căci se combină cu jumătăţi de măsură impunerea interesului propriu şi 

cooperarea şi se acceptă o soluţie care afectează raţionalitatea conflictului. 

Preadolescenții care aleg evitarea se caracterizează prin dorinţa de a suprima un conflict sau de a se 

retrage din el. Deşi conflictul este recunoscut, un asemenea stil implică dorinţa retragerii sau politica 

struțului — „ascunderea capului în nisip”. Eficienţa stilului este limitată pentru ca problema de fond nu se 

schimbă, ci, cel mult este amânată pentru o perioadă de timp. 

Preadolescenții care optează pentru confruntare manifestă  o dorinţă de a-şi satisface propriile nevoi 

fără a lua în considerare impactul asupra celeilalte părţi din conflict — una din parţi este foarte asertivă şi nu 

ţine seama de efectul acţiunilor asupra celorlalţi. Cu alte cuvinte, se maximizează interesul propriu şi se 

minimizează interesul celuilalt, conflictul fiind încadrat în termenii stricţi de câștig-pierdere. Când puterea 

este folosită, apare elementul coercitiv, posesiunea puterii fiind un determinant al tipului de decizie care este 

utilizată pentru a rezolva un conflict. 

Și preadolescenții cu un nivel înalt de ostilitate preferă adaptarea ca strategie comportamentală în 

conflict. Pentru ei este caracteristică necesitatea de a pune imediat capăt conflictului prin a acorda celeilalte 

pârti ceea ce doreşte. Presupune cooperarea cu cealaltă parte pe fondul nesusţinerii interesului propriu - o 

situaţie în care o parte este dispusa sa se auto-sacrifice.  

În continuare am examinat interrelația dintre ostilitate și strategiile comportamentale în conflict la 

preadolescenți după coeficientul de corelație liniară Bravais-Pearson. 

Tabelul 1. Corelaţia ostilității cu strategiile comportamentale în conflict la preadolescenți (Bravais-

Pearson correlation) 

Variabile Coeficientul de corelaţie 

(r) 

Pragul de semnificaţii (p) 

Ostilitate/Confruntare r=0,30 p=0,01 

Ostilitate/Colaborare r=-0,27 p=0,01 

Ostilitate/Compromis r=-0,25 p=0,01 

Ostilitate/Evitare r=0,20 p=0,05 

Ostilitate/Adaptare r=-0,18 p=0,05 

 Studiul corelației a permis identificarea corelațiilor pozitive între ostilitate și confruntare 

(r=0,30, p=0,01) și ostilitate și evitare (r=0,20, p=0,05). Odată cu creșterea valorilor la ostilitate descresc 

scorurile la confruntare și evitare. 
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Între ostilitate și colaborare (r=-0,27, p=0,01), ostilitate și compromis (r=-0,25, p=0,01) și ostilitate și 

adaptare (r=-0,18, p=0,05) am obținut corelații negative. La creșterea scorurilor la ostilitate descresc 

scorurile la colaborare, compromis și adaptare. 

Astfel putem menționa că preadolescenții care manifestă un nivel înalt al ostilității sunt mai puțin 

predispuși să aleagă colaborarea, compromisul și adaptarea ca strategii de comportament în conflict și din 

contra manifestă o tendință accentuată de a opta pentru confruntare și evitare.  

Generalizând rezultatele prezentate vom conchide că ostilitatea este un fenomen foarte frecvent 

întâlnit și este caracteristică preadolescenţilor în proporţie de 54% fiind mai specifică  băieţilor. În ceea ce 

priveşte vârsta copiilor, ostilitatea accentuată este mai pregnant exprimată la  preadolescenţii de 12-13 ani. În 

ceea ce privește formele de manifestare a ostilității,  valorile mai înalte obţinute de preadolescenţi sunt pentru 

suspiciune. Suspiciunea implică proiectarea ostilităţii asupra altora. Ea variază de la neîncredere şi prudenţă 

faţă de alţii până la convingerea că cei din jur urmăresc să-l lezeze. Strategiile alese de preadolescenţii în 

dependenţă de nivelurile ostilităţii sunt: preadolescenţii cu nivel redus de ostilitate aleg colaborarea ca 

strategie de soluţionare a conflictului, preadolescenții cu nivel moderat de ostilitate optează pentru strategia 

compromis iar preadolescenţii cu nivel înalt de ostilitate optează pentru strategia adaptare ca strategie de 

soluţionare a conflictului.  
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