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VALOAREA ÎN PERCEPŢIILE ŞI ATITUDINILE STUDENŢILOR
Oxana PALADI
Catedra Psihologie Generală
In this article to students there are presented perceptions and attitudes towards the notion of value. There are
highlighted content characteristics of values (development of the self, the spiritual satisfaction, creativity, social
contacts, personal prestige, skills, and the material situation) and identifying areas of life (work, studies and education,
family, social, entertainment, and physical activity).

Cercetând nivelul de cunoaştere, înţelegere şi percepere a noţiunii de valoare de către studenţi, am stabilit
diferite caracteristici.
Pentru colectarea datelor, studenţilor li s-a adresat întrebarea: Ce este pentru tine valoare? Adolescenţii
chestionaţi au răspuns în mod diferit, dar este cert faptul că aceştia au avut nevoie de mai mult timp pentru a
pregăti răspunsul. Din numărul total de chestionaţi 4,9% au menţionat câte 3-4 noţiuni care acoperă
conţinutul noţiunii de valoare, 66,6% – câte 1-2 răspunsuri, iar 29,5% au dat răspunsuri care nu acoperă
noţiunea de valoare sau nu au dat nici un răspuns.
Răspunsurile studenţilor chestionaţi cu scopul de a determina nivelul perceperii noţiunii de valoare au fost
următoarele: dragostea; fericirea; lucru de mare preţ; este acel „ceva” care mă face să mă simt liberă;
reprezintă naturalul, originalitatea, spiritualitatea; propriile standarde; normă pozitivă; un model demn de
urmat şi apreciat; a fi om, a stima, a iubi şi a fi iubit; este sinceritatea şi omenia celorlalţi; familia; binele,
adevărul, frumosul; trăsăturile de caracter ale oamenilor şi viaţa în toate aspectele ei; „ceva” ce se preţuieşte,
se respectă, de mare importanţă; este atitudinea superioară pozitivă pe care o avem faţă de un obiect, fenome
etc.; încredere, sinceritate, tendinţă; responsabilitate, iubire; un lucru de nepreţuit la care nu poţi să renunţi
(mărinimie, educaţie, libertate etc.); dreptatea; o comoară a sufletului din noi; este ceva care are importanţă
în viaţă pentru mine; importanţă; omenie; credinţă; viaţă; model care îl respecţi, la care tinzi; dragostea şi
respectul pentru apropiaţi; binele, frumosul, credinţa, adevărul, viaţa, moartea; stima şi respectul; părinţii,
familia, cariera; înţelegerea; este ceva specific pentru mine ca personalitate; fericirea oamenilor dragi;
valoare spirituală – tot; valoare materială – parte componentă a valorii spirituale; banii; un lucru de mare
importanţă; calităţile cuiva; nimic material, numai talentul; încrederea şi stima; un lucru pe care nu toţi îl
folosesc cum ar trebui; este una dintre calităţile de bază ale unei personalităţi; ceea ce este important pentru
mine; cineva ce înseamnă foarte mult pentru mine; prietenia; fetele frumoase; ceva normal; dificilă întrebare;
educaţia şi disciplinaritatea; o limită; este ca un etalon; ceva ce reprezintă sensul bun al cuvântului;
important; aprecierea; este tot la ce ţin eu mai mult (părinţi, rude, prieteni); dorinţa de a schimba lucrurile
radical; dorinţa de a face lumea mai bună; sănătatea; prietenia, este ceva ce preţuiesc foarte mult; fericirea
mea şi a apropiaţilor; banii; viaţa; reprezintă ceva etern, păstrat cu sfinţenie; să fii om cu demnitate şi să fii
respectat de toţi; fericirea şi liniştea sufletească; persoanele dragi care mă înconjoară; respect; poziţia socială;
ceva care cuprinde în sine amabilitate; simţ etic, estetic, artă; ceva ce te face deosebit; cei pe care îi iubesc;
un scop la care trebuie să ajungi; înţelepciunea, liniştea sufletească; este tot; preţ; reprezintă cantitate; ceva
ce mă caracterizează şi mă etichetează; ceva după care ne conducem, spre ce tindem; necesitate pentru
existenţa omenirii; totul, fără ea nu văd cum am trăi; ceva sacru care merită a fi urmat, ceva sfânt ce nu trebuie încălcat niciodată; să trăieşti pentru cineva o viaţă frumoasă; lucrul sau fenomenul pe care îl preţuim
cel mai mult; este importanţa unei relaţii, unui sentiment; adevărul, specialitatea; ceva ce nu se compară cu
nimic şi cu nimeni, capacitatea supremă pe care o posezi şi te deosebeşti de ceilalţi; ceva scump; ceva divin;
este ceea după ce mă conduc în viaţă; o contribuţie a vieţii; de preţ şi ceea ce respecţi; o credinţă după care
îmi aleg scopurile şi căile de rezolvare; o normă după care mă conduc în viaţă; gândul; ceva foarte ascuns;
adevărul care trebuie să domine peste tot şi peste toate; ghidul meu în viaţă; existenţă, sens, principii primordiale; însăşi viaţa cu toate bucuriile şi surprizele ei; îmi direcţionez viaţa conform valorii; familia, studiile
(cunoştinţele), inteligenţa, independenţa; omenia; o normă care nu trebuie uitată; reprezintă o credinţă interiorizată de indivizi; o normă la care ţii; ceva sfânt şi scump, personal; omenia; este persoana mea însumi,
pentru a mă afirma; ceva suprem; sunt nişte norme utilizate zi cu zi.
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Răspunsurile acumulate demonstrează că studenţii care îşi fac studiile la profilul uman au mai multe
explicaţii pentru noţiunea de valoare decât cei care învaţă la profilul real. Numărul chestionarelor fără nici un
răspuns este puţin mai mare pentru cei de la profilul real. Această stare posibil este influenţată de conţinutul
curriculumului. Studenţii de la profilul uman sunt mai pretenţioşi faţă de programele de studii cu referire la
sistemul de valori. Pentru ambele grupe valoarea cea mai frecvent menţionată în răspunsuri sunt banii. Un
număr mare de adolescenţi, prin noţiunea de valoare înţeleg dragostea, fericirea, iubirea, sinceritatea etc.
Cei chestionaţi, care nu au răspuns la întrebare, au încercat să ne explice că nu vor să apară în faţa altora
ca posesori ai unor valori neînţelese, netrăite de ei sau nu doresc să se conformeze cu răspunsurile altora,
ceea ce, după părerea noastră, este foarte important. Acest fenomen poate depinde de nivelul de dezvoltare a
Eului şi mai cu seamă a Eului potenţial.
Rezultatele obţinute denotă că este necesară o informare permanentă, organizată a adolescenţilor pentru
înţelegerea, cunoaşterea noţiunii de valoare.
Un alt aspect al cercetării a prevăzut studierea valorilor vieţii. Aceste investigaţii vor permite stabilirea
nivelului de dezvoltare a sinelui, de cunoaştere a particularităţilor individuale ale adolescenţilor, de caracterizare a dezvoltării permanente a aptitudinilor ş.a. Prin aceste analize putem stabili nivelul satisfacţiei spirituale, orientarea principiilor morale, nivelul de predominare a necesităţilor spirituale asupra celor materiale.
În urma studiului privind valorile vieţii determinăm realizarea posibilităţilor creative, tendinţa de a schimba
lumea înconjurătoare. Un deosebit interes prezintă valoarea contactelor sociale, de stabilire a relaţiilor favorabile în diverse sfere de interdependenţă socială, prezentarea relaţiilor interpersonale, de realizare a rolului
social personal.
Pentru a demonstra implicarea conştiinţei de sine în sistemul de valori, este necesar a analiza prestigiul
personal, a cunoaşte modul de luptă pentru obţinerea recunoştinţei în societate prin anumite cerinţe sociale.
Valoarea situaţia materială, indirect, prin apelare la factorii bunăstării materiale, caracterizează esenţa
existenţei şi are o mare însemnătate în stabilirea relaţiilor cu conştiinţa de sine.
Reciprocitatea dintre conştiinţa de sine şi valoarea aptitudini poate fi stabilită prin caracteristica valorii
aptitudini, adică prin stabilirea anumitelor probleme ale vieţii ca fiind factorii cei mai importanţi ai ei.
Nevoia de a stabili specificul implicării conştiinţei de sine în sistemul valoric al adolescentului ne impune
să studiem nivelul de păstrare a individualităţii, convingerile proprii, apărarea propriei irepetabilităţi şi independenţe.
Valorile terminale se realizează diferit în diferite sfere ale vieţii. Reieşind din acestea, am studiat sferele
vieţii în care se manifestă activitatea omului. Importanţa uneia sau altei sfere ale vieţii pentru diferiţi oameni
este diferită.
În contextul cercetării, prezintă interes atitudinea studenţilor faţă de sferele vieţii, şi anume: sfera vieţii
profesionale; sfera studii, învăţământ; sfera vieţii familiare; sfera vieţii sociale; sfera distracţii; sfera activităţii fizice.
Analiza sistemelor individuale de valori ne va oferi posibilitatea să descoperim scopul acţiunilor sau al
faptelor subiecţilor, iar valorile dezvoltarea sinelui, satisfacţia spirituală, creativitatea, contactele sociale
active ne vor relata despre orientarea moral-spirituală a tinerilor.
Rezultatele obţinute în procesul studiului demonstrează că dezvoltarea sinelui la adolescenţii cercetaţi
este diferită. Un număr foarte mic de studenţi (4,4%) au acumulat mai mult de 60 puncte la valoarea dezvoltarea sinelui, ceea ce se caracterizează ca nivel pozitiv. Aceste persoane au scopul de a obţine informaţie
obiectivă despre trăsăturile lor de caracter, aptitudini şi alte caracteristici, tind spre autodesăvârşire, considerând că posibilităţile omului sunt nelimitate şi în viaţă este important, în primul rând, să obţii succese în
realizarea deplină a persoanei; au o atitudine serioasă faţă de unele competenţe necesare în lucru, sunt tolerante faţă de alte persoane, faţă de neajunsurile acestora şi au cerinţe înalte faţă de sine.
6,6% subiecţi au acumulat un număr foarte mic de puncte (până la 42), demonstrând tendinţa spre autoîndestulare (autosuficienţă), dar consideră că le împiedică imposibilităţile sale şi că acestea nu pot fi înlăturate, sunt prea sensibili, supărăcioşi atunci când obţin o notă negativă, caracteristicile şi trăsăturile de caracter
se manifestă prin indiferenţă.
În procesul analizei orientării spre valoarea satisfacţie spirituală nu am stabilit subiecţi cu un număr mai
mic de 42 puncte. În general, suma punctelor este mai mare decât suma acumulată de studenţi pentru valoarea dezvoltarea sinelui. Tendinţa de a avea satisfacţie morală de la toate sferele vieţii, de a face în viaţă ceva
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important şi interesant ce i-ar provoca satisfacţie interioară, fidelitate, respectarea normelor etice în comportament şi activităţi sunt caracteristice pentru majoritatea subiecţilor.
Pentru un număr foarte mic de studenţi (0,88%) este caracteristică căutarea unui profit concret din relaţiile
interpersonale, rezultatele activităţii, cinism, dispreţuirea normelor sociale.
Un fenomen de reţinut este orientarea spre valoarea activitatea creativă a adolescenţilor. Din cei incluşi
în experiment, peste 50,0% au tendinţa de realizare a posibilităţilor de creaţie, efectuarea diverselor schimbări în toate sferele vieţii, a evita stereotipurile şi a-şi diversifica viaţa. Aceste persoane obosesc în urma
ritmului alert al vieţii lor şi se străduie mereu să aducă în ea ceva nou. Lor le sunt caracteristice inventivitatea
şi entuziasmul în cele mai obişnuite situaţii. Totodată, trebuie să subliniem că un număr mare de subiecţi
(22,0%) au acumulat până la 42 puncte, ceea ce denotă deprimarea înclinaţiilor creative, steriotipice în comportament şi activitate, conservatism, urmarea normelor şi valorilor deja formate, nostalgia după timpurile
trecute şi altele. Situaţia creată cere o implicare urgentă pentru eficientizarea procesului de orientare a studenţilor spre valoarea creativitate.
Tendinţa adolescenţilor spre stabilirea legăturilor reciproce favorabile cu alte persoane, convingerea că
cea mai înaltă valoare în viaţă este de a interacţiona cu alţi oameni sunt caracteristice pentru mai mult de
75,0% subiecţi. Ei sunt prietenoşi, comunicativi, empatici, activi social. 36,0% adolescenţi au demonstrat
nehotărâre în comunicarea cu alte persoane, lipsa spontaneităţii în reproducere, neîncredere în alte persoane,
lipsa dorinţei de a fi deschişi.
Orientările pragmatice ale studenţilor caracterizează prestigiul personal, aptitudinile, situaţia materială,
nivelul personal de individualitate.
Prestigiul personal este manifestat prin tendinţa spre recunoaştere, stimă, acceptarea de către ceilalţi, de
regulă, de persoanele mai importante a căror părere contează mult şi care va fi luată în consideraţie în primul
rând în judecăţile şi faptele sale. Dorinţa de acceptare socială, încrederea în sine, comportamentul categoric în
situaţii de interacţiune cu persoanele ce depind de el sunt caracteristice pentru mai mult de 50,0% din subiecţi.
Subiecţii care acceptă comportamentul persoanelor cu divers statut social, cedează, evită eşecurile şi conflictele constituie 32,0% din numărul lor total.
Valoarea aptitudini este evaluată de adolescenţi prin mărimi mai constante. Tendinţa spre obţinerea rezultatelor concrete în diverse perioade ale vieţii, planificarea cu minuţiozitate a vieţii, înaintarea scopurilor concrete pentru fiecare etapă a ei, impotanţa realizării lor sunt caracteristice pentru 46,0% din subiecţi. Deseori
mulţimea aptitudinilor vieţii pe care le posedă aceste persoane servesc drept bază pentru autoapreciere înaltă.
Numai 1,76% studenţi sunt indiferenţi faţă de aptitudini. În dependenţă de situaţiile aparente, ei acţionează
după principiul „Vom trăi şi vom vedea”. Aceşti subiecţi se diferenţiază, de obicei, după poziţia scopurilor
apropiate, concrete, uneori manifestând lipsă de forţă în atingerea unui scop de perspectivă.
Rezultatele studiului valorii situaţia materială denotă tendinţa subiecţilor spre o situaţie materială mai
bună, convingerea că situaţia materială este o condiţie esenţială pentru o viaţă decentă. Un nivel înalt al situaţiei materiale de bază pentru dezvoltarea simţului de importanţă personală şi autoapreciere ridicată îl constatăm la 77,0% subiecţi. Indiferenţă faţă de situaţia materială, ignorarea ei ca valoare la care trebuie să tinzi a
fost observată la 22,0% subiecţi.
Păstrarea individualităţii personale ca valoare se prezintă la 66,0% subiecţi prin tendinţa spre independenţă, păstrarea irepetabilităţii şi a modului de a fi personal, a avea punctul de vedere, convingeri, stil de
viaţă personal, neîncredere în autorităţi.
Dintre cei incluşi în studiu, 13,2% demonstrează tendinţă spre conformism, închidere în sine, evitând să-şi
asume responsabilităţi.
În toate cazurile, în procesul investigaţiei, acumularea de către subiecţi între 40-50 puncte pentru o valoare
denotă nivelul jos de orientare valorică a personalităţii şi lipsa scopurilor dominante.
Din analiza rezultatelor obţinute observăm o tendinţă exprimată pozitiv pentru valorile umaniste.
Analizând valorile, sferele vieţii, observăm că adolescenţii acordă mai mare însemnătate sferei vieţii profesionale şi sferei studii şi învăţământ, considerând că activitatea profesională este un factor esenţial al vieţii.
Sfera studii şi învăţământ este apreciată prin tendinţa spre a-şi ridica nivelul studiilor, extinderea cercului
de cunoştinţe.
Sfera vieţii familiare este considerată de peste 60,0% studenţi de o mare importanţă şi mai cu seamă
bunăstarea familiară.
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Persoanele chestionate acordă importanţă şi sferei vieţii sociale, mulţi dintre ei fiind atraşi în sfera socialpolitică şi considerând că este destul de importantă pentru om convingerea politică.
Destul de înaltă apreciere din partea studenţilor o are valoarea distracţii, dedicându-le tot timpul liber şi
considerând că fără ele viaţa omului nu este integră.
Sfera activităţii fizice este apreciată cu cei mai mici indici. Importanţa activităţii fizice şi a culturii fizice
ca element al culturii generale este diferită. 52,0% studenţi consideră că cultura fizică este necesară pentru
armonizarea vieţii omeneşti, că e necesar a alterna activitatea intelectuală cu cea fizică pentru că frumuseţea
şi atracţia exterioară sunt legate de modul sănătos de viaţă, cultură fizică şi sport. Totodată, peste 30,0% studenţi consideră inutilă sfera activităţii fizice.
Valorile vieţii dezvoltarea sinelui, prestigiul personal, nivelul personal de individualitate destul de dependente de nivelul de dezvoltare a conştiinţei de sine nu au căpătat coeficienţi mai înalţi din partea subiecţilor şi nu sunt o prioritare în grupa valorilor vieţii. Această situaţie ne orientează spre modernizare în sistemul
educaţiei pentru valorificarea conştiinţei de sine şi modului de implicare a ei în valorile vieţii studenţilor.
Cercetarea noastră a oferit posibilitatea analizei unor importante aspecte ale calităţii vieţii studenţilor, rezultatele demonstrând o puternică implicare afectivă în calea vieţii pe care au ales-o. Un număr mare de studenţi au optat pentru continuarea studiilor şi însuşirea unei profesii.
Datele obţinute denotă importanţa dezvoltării sistemului de asistenţă psihologică pentru tineri în direcţiile
consilierii psihologice, asistării tinerilor în procesul de autocunoaştere şi de adaptare la condiţiile reale ale
vieţii; implicării în formarea atitudinilor faţă de valorile vieţii; aplicării unui set de acţiuni psihologice care
vizează armonizarea personalităţii, ierarhizarea valorilor vieţii, formarea orientărilor valorice; promovării
unui sistem de educaţie complementară orientat spre dezvoltarea conştiinţei de sine şi atitudinilor valorice
ale studenţilor.
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