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CONCEPTUL DE COMPORTAMENT ŞI
MODALITĂŢILE DE EXPRESIE LINGVISTICĂ A LUI
Elena JUNGHIETU
Universitatea de Stat din Moldova
Conceptul de comportament ocupă un loc important printre noţiunile care se referă direct la sfera conceptuală a
omului şi, implicit, a societăţii din care acesta face parte. Analiza şi studierea conceptului permite identificarea imaginii
comportamentale a lumii, în genere, şi înţelegerea motivaţiei faptelor şi acţiunilor individului, în particular.
Articolul de faţă prezintă principalele interpretări ale comportamentului prin prisma ştiinţelor umanistice şi pune în
evidenţă analiza acestui termen din perspectivă lingvistică. De asemenea, conţine o trecere în revistă a demersurilor
ştiinţifice, a definiţiilor şi punctelor de vedere ale cercetătorilor lingvişti care s-au ocupat de această problemă.
Cuvinte-cheie: concept, comportament uman, caracter social, stereotip comportamental, normă de conduită, normă
etică, verbe de comportament, câmp lexical-semantic, nucleu, periferie.
CONCEPT OF BEHAVIOR AND METHODS OF HIS LINGUISTIC EXPRESSION
The concept of behavior occupies an important place among the concepts that relate directly to the conceptual sphere of
man and therefore of society to which it belongs. Analyze and study the concept allows the identification of behavioral
image of the world in general, motivation and understanding of the facts and actions of person, in particular.
This article presents the main interpretations of behavior through the humanities and highlights linguistic analysis of
this term perspective. It also contains a review of the scientific approaches, definitions and points of view of linguists
researchers who have dealt with this problem.
Keywords: concept, human behavior, social, behavioral stereotype, rules of conduct, ethical norm, behavioral verbs,
lexical-semantic field, core, periphery.
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