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Stiluri Class Master and Student Conflict Resolution Styles. 
A Correlational Analysis  

Adrian-Vicenţiu LABĂR1 
Cristian-Cătălin CUCIAC2 

Ana-Maria ŢEPORDEI3 
Laura-Sonia CUCIAC4 

Abstract 
The present research aims to analyse the relationship between the student conflict 

resolution styles and the corresponding perceived conflict resolution styles of their class 
masters. In addition, the research analysed the moderator effect of pupil’s gender upon this 
relationship. The participants were 241 high schools students (125 boys and 116 girls). 
The results showed that there are significant positive corelations between the student conflict 
resolution styles and the perceived class master conflict resolution styles. The correlations 
were less stronger in the case of avoidant conflict resolution style as compared with the other 
ones. Students’ gender has a moderating effect only in relationship with the integrating 
conflict resolution style, the correlation being stronger in case of boys than of girls.   

Keywords 
Conflict resolution styles, class master, students, correspondence. 

Repere teoretice 

Dacă prin conflict interpersonal înţelegem toate tipurile de opoziţie şi 
interacţiune antagonistă, inclusiv competiţia (Mathis et al., 1997) sau o 
interacţiune dintre persoane care-şi percep scopurile ca fiind incompatibile şi 
interferenţa reciprocă în realizarea acelor scopuri (Folger et al., 1984), este 
firesc ca acesta să fie prezent la un moment dat în mai toate grupurile, 
organizaţiile sau interacţiunile cu ceilalţi. Clasa de elevi, privită ca grup social, 
presupune prin dinamica sa prezenţa inerentă şi a conflictelor interpersonale, 
gestionate de elevii înşişi sau cu ajutorul profesorului în calitate de lider.  

                                                 
1 Psychology and Education Sciences Faculty, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, 
email: vicentiu80@yahoo.com. 
2 The Technical College “Grigore Cobălcescu”, Moineşti. 
3 Psychology and Education Sciences Faculty, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. 
4 The Technical College “Grigore Cobălcescu” Moineşti. 

Labar, A-V., Cuciac, C-C., Tepordei, A-M. & Cuciac, L-S. (2015). Stiluri Class Master and Student Conflict Resolution
Styles. A Correlational Analysis. In O. Clipa & G. Cramariuc (eds.), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii (pp.

111-120). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Otilia CLIPA, Gabriel CRAMARIUC (coord.) 

112 

Un studiu recent desfăşurat în spaţiul românesc a avut ca scop 
obţinerea unor informaţii de la elevii de liceu, în vederea fundamentării unor 
sugestii pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi, precum şi realizării unor 
planuri personalizate de mediere a conflictelor între elevi, utile profesorilor şi 
consilierilor şcolari (Zaharia, 2011). Obiectivele cercetării au fost: 
identificarea situaţiilor şi tipurilor predominante de conflicte în mediul şcolar 
şi cunoaşterea reprezentărilor elevilor raportate la cauzele conduitelor 
agresive ale elevilor şi ale profesorilor. Printre altele, rezultatele au arătat că 
cele mai multe conflicte recunoscute sunt cele dintre doi elevi. În ceea ce 
priveşte conflictele dintre elevi şi un profesor, acestea izbucnesc de regulă 
din cauza notelor, dar şi a obrăzniciei elevilor. Un alt motiv este descurajarea 
iniţiativelor elevilor.Elevii reacţionează însă şi în funcţie de profesor, astfel că 
sunt profesori cu care nu au conflicte: cei care sunt mai comunicativi, care le 
acordă mai multă atenţie, înţelegere, care sunt mai corecţi cu ei, faţă de care 
le este jenă să reacţioneze obraznic. Dar au şi conflicte puternice cu cei pe 
care ei consideră că nu îşi fac meseria de profesor, care îi pedepsesc 
nejustificat, care îi tratează discriminatoriu şi, în consecinţă, acordă note 
preferenţial sau cu superficialitate. 

Un lucru de interes aici este faptul că majoritatea elevilor apelează în 
situaţii conflictuale la profesorul diriginte sau profesorul de serviciu, o 
variabilă importantă în acest context fiind stilul de rezolvare a conflictelor adoptat 
de acesta5. Rahim (1983; Rahim & Magner, 1995) propune analiza acestor 
stiluri pe două dimensiuni - preocuparea faţă de sine şi preocuparea faţă de 
ceilalţi - din combinarea nivelurilor scăzute şi ridicate ale acestora rezultând 
cinci stiluri. Astfel, integrarea presupune o preocupare ridicată atât pentru sine 
cât şi pentru ceilalţi, în timp ce dominarea este definită printr-o ridicată 
centrare pe sine şi nepăsare faţă de celălalt. Când preocuparea este mai mare 
în raport cu ceilalţi decât cu sine vorbim de stilul îndatorare,evitarea presupune 
o preocupare scăzută faţă de ambele părţi, iar compromisul constă într-o 
încercare de a-l întâlni pe celălalt la jumătatea drumului, preocuparea fiind 
moderată pentru ambele părţi.  

Din această succintă descriere se poate observa că stilurile integrare şi 
compromis sunt cele mai dezirabile, presupunând conştientizarea şi 
confruntarea problemei, asertivitate, dar şi grija faţă de celălalt, precum şi 
încercarea de a găsi o soluţie satisfăcătoare de ambele părţi. Doar că 
adoptarea unui anumit stil este influenţată, pe lângă variabile de 
personalitate, şi de similaritatea ierarhică sau de statut. Studii anterioare (vezi 
Rahim, 1983) au arătat că subordonaţii tind să fie mai complezenţi cu şefii şi 

                                                 
5 Pentru uşurinţa lecturii vom folosi de aici înainte doar termenul stil cu referire la sintagma 
completă stil de rezolvare a conflictelor. 
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să adopte mai mult îndatorarea sau evitarea în conflictele cu aceştia decât în 
cele cu subalternii sau egalii lor. Invers, cei cu statut superior tind să adopte 
mai mult stilul dominare în raport cu subalternii, compromisul fiind folosit 
mai frecvent în interacţiunile simetrice.  

Frymier şi Houser (2000) au analizat percepţia studenţilor cu privire 
la diferite caracteristici ale profesorilor precum şi legătura acestora cu 
eficienţa învăţării. Printre altele, rezultatele au arătat că, în special în 
percepţia fetelor, abilităţile profesorului de rezolvare eficientă a conflictelor 
corelează pozitiv cu stimularea motivaţiei şi eficienţa învăţării. Aşa cum arată 
şi studiul realizat de Morris-Rothschild şi Brassard (2006) în context 
educaţional, adoptarea de către profesor a stilurilor integrare şi compromis 
corelează semnificativ pozitiv cu eficienţa managementului clasei şi cu 
experienţa didactică. Pe măsură ce experienţa la catedră creşte, tendinţa 
profesorilor este de a adopta mai mult stilul victorie-victorie (integrare) şi 
mai puţin îndatorarea sau dominarea.  

Cercetarea prezentă 

La nivelul clasei de elevi, conflictele interpersonale pot fi atât între 
egali, cât şi între persoane aflate în interacţiuni asimetrice. Dirigintele clasei 
are un rol hotărâtor în managementul conflictelor de la clasa pe care o 
coordonează, devenind de multe ori, intenţionat sau nu, un model de rol în 
raport cu gestionarea acestor situaţii. Obiectivul general al studiului nostru a 
fost acela de a verifica această posibilă influenţă, adică de a vedea dacă există 
o legătură între stilul dirigintelui, aşa cum este el perceput de elevii săi şi stilul 
acestora de a-şi rezolva singuri conflictele din interiorul clasei. Deoarece 
studii anterioare au semnalat diferenţe de gen în adoptarea stilurilor de 
rezolvare a conflictelor, dar într-o manieră inconsistentă (Rahim, 1983; 
Corcoran & Mallinckrodt, 2000; Wied et al., 2007), şi în prezenta cercetare 
am verificat existenţa unor astfel de diferenţe, precum şi prezenţa unui efect 
moderator al genului elevilor asupra acestor relaţii, fără însă a formula o 
ipoteză specifică . 

Metoda 

Participanţi şi procedură.Participanţii în acest studiu au fost 241 de elevi 
de liceu, 125 băieţi şi 116 fete, cu vârsta cuprinsă între 16-19 ani (M = 17.39, 
SD = 1.04). Aceştia au participat voluntar, fiind garantate anonimatul şi 
confidenţialitatea răspunsurilor. Chestionarele au fost administrate în format 
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creion-hârtie în timpul orelor de dirigenţie de către altcineva decât profesorii 
diriginţi. 

Instrumente. Pentru a măsura aprecierile elevilor privind stilurile de 
rezolvare a conflictelor de către diriginţi şi elevi am adaptat şi aplicat 
Inventarul Conflictului Organizaţional construit de către Rahim ( ROCI II, 
1983). Pentru măsurarea stilului perceput al dirigintelui am folosit forma A a 
instrumentului, iar pentru măsurarea stilului elevilor forma C. Inventarul 
conţine 35 de itemi repartizaţi pe cinci scale corespunzătoare celor cinci 
stiluri de rezolvare a conflictelor: integrare, evitare, dominare, îndatorare, 
compromis. Variantele de răspuns au fost pe o scală Likert în 5 puncte, de la 
1 = dezacord total, la 5 = acord total. 

Statistici. Toate analizele statistice s-au realizat folosind SPSS 20. 
Testul t pentru eşantioane independente a fost folosit pentru a compara 
mediile la stilurile de răspuns la conflict în funcţie de gen. Coeficienţii de 
corelaţie r Pearson au fost calculaţi între stilurile percepute ale diriginţilor şi 
cele ale elevilor. Pentru a examina efectul de moderare a genului asupra 
relaţiei dintre stilurile diriginţilor şi cele ale elevilor am realizat o serie de 
analize de regresie ierarhice urmând recomandările făcute de Aiken şi West 
(1991). Efectul de moderare a fost verificat prin intermediul efectului de 
interacţiune dintre genul biologic şi stilurile de rezolvare a conflictelor 
diriginţilor. Variabilele continue din interacţiuni au fost centrate în jurul 
mediei înainte de a fi introduse în analizele de regresie. Genul biologic a fost 
codificat ca variabilă dummy (cu 0 reprezentând fetele şi 1 reprezentând 
băieţii). Variabilele predictor au fost introduse în 3 paşi: (1) genul, (2) stilurile 
diriginţilor, (3) stilurile x genul. Valorile p ≤ .05 au fost considerate 
semnificative statistic. 

Rezultate 

În percepţia elevilor, diriginţii folosesc cel mai frecvent stilurile 
integrare (M = 3.97) şi compromis (M = 3.30), urmate de stilurile dominare 
(M = 2.89), evitare (M = 2.70) şi îndatorare (M = 2.62).  

Rezultatele (vezi tabelul 1) arată că băieţii au obţinut în medie scoruri 
semnificativ mai mari doar la stilul îndatorare, ceea ce înseamnă că aceştia 
folosesc acest stil într-o măsură mai mare decât colegele lor. Nu s-au 
constatat diferenţe semnificative în funcţie de gen pe celelalte stiluri. 

De asemenea, există corelaţii pozitive semnificative între stilurile 
percepute la diriginţi şi stilurile corespondente folosite de către elevi (vezi 
tabelul 2). Astfel, stilul dominare perceput folosit de către diriginţi corelează 
puternic cu stilul dominare folosit de către elevi, în timp ce corelaţiile 
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pozitive sunt de nivel mediu în raport cu stilurile integrare, îndatorare şi 
compromis. Există şi o corelaţie pozitivă slabă între stilul evitare folosit de 
către diriginţi şi stilul corespondent folosit de către elevi. 

Tabelul 1. Diferenţe de gen în ceea ce priveşte stilurile de rezolvare a conflictelor folosite 
de către elevi 

 Alfa 
Cronbach 

Medii total (SD)  Media băieţilor (SD) Media fetelor (SD) Valorile t 

 (N = 241)  (N = 
125) 

 (N = 
116) 

  

Integrare .798 3.69 .77 3.67 .82 3.70 .71 0.244 

Evitare .622 3.10 .71 3.05 .71 3.16 .71 1.216 

Dominare .680 2.95 .72 2.99 .69 2.92 .74 0.731 

Îndatorare .650 2.70 .67 2.81 .64 2.59 .69 2.486* 

Compromis .497 3.14 .59 3.17 .61 3.12 .57 0.685 

Notă: *p ≤ .05 

 

Tabelul 2. Corelaţiile dintre stilurile de rezolvare a conflictelor folosite de către diriginţi, în 
percepţia elevilor, şi stilurile corespondente de rezolvare a conflictelor folosite de către elevi 

Stiluri diriginţi Alfa 
Cronbach 

Stiluri elevi 

1 2 3 4 5 

1. Integrare .821 .433**     

2. Evitare .619  .188**    

3. Dominare .705   .539**   

4. Îndatorare .668    .488**  

5. Compromis .642     .425** 

Notă: **p ≤ .01 

 

Efectul moderator al genului asupra relaţiei dintre stilurile percepute la diriginţi 
şi stilurile corespondente folosite de către elevi 

Conform rezultatelor (vezi tabelul 3), în modelul de regresie privind 
predicţia stilului integrare la elevi, efectul principal al stilului corespondent 
perceput la profesor este semnificativ, acesta explicând 19 % din varianţă. 
Concret, un stil integrare dezvoltat la nivelul profesorului diriginte, în 
percepţia elevilor, conduce la un stil integrare dezvoltat la nivelul elevilor. 
Efectul principal al genului asupra stilului integrare nu este semnificativ. S-a 
mai constatat totodată că efectul de interacţiune îndeplineşte condiţia pentru 
o moderare semnificativă. Creşterea corelaţiei multiple la pătrat a fost 
semnificativ mai mare decât zero, ∆ R2 = .036, p < .01 iar coeficientul beta 
pentru interacţiune a fost semnificativ mai mare decât zero, beta = .248, p < .01.  
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Tabelul 3. Rezultatele analizelor de regresie pentru efectul moderator al genului asupra relaţiei dintre stilurile de rezolvare a conflictelor folosite de 
către diriginţi, în percepţia elevilor şi stilurile corespondente folosite de către elevi 

 
 Stil integrare elevi Stil evitare elevi Stil dominare elevi Stil îndatorare elevi Stil compromis elevi 

 ∆ R2 F Beta ∆ R2 F Beta ∆ R2 F Beta ∆ R2 F Beta ∆ R2 F Beta 

Pasul 1 .000 0.59  .006 1.48  .047 0.534  .025 6,18  .044 0.47  

  Gen   – .016   – .078   .047   .159*   .044 

Pasul 2 .190 55.71  .036 9.06  .289 96.93  .235 75.74  .179 52.19  

  Gen   – .052   – .086   .002   .148**   .032 

  Stilul corespondent   .437**   .191*   .539**   .485**   .424** 

Pasul 3 .036 10.87  .000 0.02  .000 0.01  .002 0.66  .004 1.27  

  Gen   – .054   – .086   .002   .148**   .032 

  Stilul corespondent   .276**   .182*   .544**   .440**   .359** 

  Gen x Stilul 
corespondent 

  .248**   .013   – .007   .064   .092 

R2 .226   .043   .291   .263   .186   

Notă: *p ≤ .05 , **p ≤ .01 
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Interacţiunea aduce un plus explicativ redus, însă semnificativ în explicarea 
stilului integrare a elevilor alături de efectul principal al stilului corespondent 
al profesorilor. 

Urmărind acum modelele care prezic stilurile evitare, dominare şi 
compromis, efectul principal al genului nu a fost semnificativ, însă efectul 
stilurilor corespondente percepute la profesori a fost semnificativ. În cazul 
stilului evitare, stilul corespondent al dirigintelui explică 3.6 % din varianţa 
acestuia; în cazul stilului dominare, stilul corespondent al dirigintelui explică 
28.9 % din varianţa acestuia; iar în cazul stilului compromis, stilul 
corespondent al dirigintelui explică 17.9 % din varianţa acestuia. Pe de altă 
parte însă, urmărind modelul care prezice stilul îndatorare la elevi, se 
constată că ambele efecte principale, atât al genului cât şi a stilului 
corespondent al dirigintelui sunt semnificative, acestea explicând 26 % din 
varianţa acestuia. Prin urmare, atunci când dirigintele, în percepţia elevilor, 
are un stil îndatorare dezvoltat iar subiecţii sunt băieţi, stilul îndatorare va fi 
mai ridicat. În aceste ultime patru modele de regresie interacţiunea a fost 
nesemnificativă, adică efectul stilurilor evitare, dominare, îndatorare şi 
compromis percepute la diriginte asupra stilurilor corespondente ale elevilor 
nu a mai fost moderat de genul biologic al acestora. 

Urmărind procedurile subliniate de Hayes şi Mathes (2009), figura 1 
ilustrează interacţiunea menţionată mai sus în cazul stilului integrare. Există 
o corelaţie semnificativă pozitivă între stilul integrare al elevilor şi stilul 
corespondent perceput la diriginte atât pentru băieţi (B = .641, p < .01) cât 
şi pentru fete (B = .267, p < .01), însă această corelaţie este mai puternică în 
cazul băieţilor decât a fetelor. 

Asocierea dintre stilul integrare folosit de către diriginţi şi stilul corespondent al 
elevilor pentru băieţi şi fete 

Am realizat corelaţia de ordinul zero pentru a analiza asocierea dintre 
stilul integrare perceput la diriginţi şi stilul corespondent al elevilor. Am 
folosit transformarea Fisher r-în-z pentru a analiza diferenţele de gen în ceea 
ce priveşte puterea acestor corelaţii. Corelaţia generală a fost r = .433, p < 
.01. Realizând corelaţiile separat pe gen şi ţinând cont de analiza de 
moderare, stilul integrare folosit de către diriginte, în percepţia elevilor, 
corelează cu stilul corespondent al acestora atât pentru băieţi (r = .555, p < 
.001), cât şi pentru fete (r = .326, p < .001), diferenţa dintre puterea celor doi 
coeficienţi de corelaţie fiind semnificativă statistic (z = 2.20, p = .028). 
Coeficienţii de determinare R2 arată că pentru băieţi, 30.70 % din varianţa 
stilului integrare folosit de elevi poate fi explicat prin varianţa stilului 
integrare folosit de diriginţi, pe când pentru fete, doar 10.63 % din varianţa 
stilului integrare poate fi explicat prin varianţa stilului integrare folosit de 
diriginţi.  
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Figura 1. Efectul moderator al genului asupra relaţiei dintre stilul 

integrare perceput la diriginţi şi stilul corespondent al elevilor 

Discuţii 

Pornind de la ideea că profesorul este, prin statutul de lider, un 
element important atât în gestionarea conflictelor interpersonale apărute la 
clasă, cât şi un model de rol pentru elevii săi, obiectivul general al prezentei 
cercetări a fost acela de a analiza gradul de convergenţă dintre stilurile de 
rezolvare a conflictelor diriginţilor aşa cum sunt ele percepute de elevii lor şi 
cele ale acestora din urmă.  

Rezultatele obţinute de Cornille et al. (1999) au evidenţiat că 
principalele stiluri de rezolvare a conflictelor folosite de către profesori în 
relaţiile cu părinţii elevilor şi colegii sunt integrarea şi compromisul, urmate 
de îndatorare, evitare şi dominare, atât în mediul urban cât şi în cel rural. 
Rezultatele studiului de faţă indică o tendinţă similară a diriginţilor de a 
adopta mai frecvent stilurile integrare şi compromis. De asemenea, 
rezultatele obţinute indică atât corelaţii pozitive semnificative între stilurile 
dirigintelui şi cele ale elevilor, precum şi faptul că stilul primului este un 
predictor semnificativ al stilului corespondent adoptat de elevi şi utilizat în 
gestionarea conflictelor dintre ei. O explicaţie a faptului că legătura dintre 
stilul profesorului şi cel al elevilor este mai puternicăîn stilul dominare, ar fi 
aceea că adolescenţii sunt mai orientaţi spre dezvoltarea unor 
comportamente agentice care să le sprijine afirmarea de sine în faţa celorlalţi, 
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de aici preluarea într-o măsură mai mare a stilului dominare perceput la o 
persoană cu statut superior precum dirigintele.  

Convergent cu unele din rezultatele altor cercetări (de ex., Rahim, 
1983) în prezentul studiu s-a observat că băieţii utilizează semnificativ mai 
mult stilul îndatorare decât colegele lor, fapt ce ar putea fi explicat printr-o 
mai puternică orientare prosocială şi cooperare, datorate, parţial, participării 
acestora mai frecvente la competiţii sportive de masă, ceea ce le dezvoltă 
spiritul de fairplay, determinându-i să accepte mult mai uşor că au greşit şi 
chiar să renunţe la escaladarea conflictului. În plus, congruent cu rezultatul 
obţinut de Rahim (1983) pe un lot de manageri şi luând în calcul faptul că 
elevii din studiul nostru sunt dintr-un liceu tehnic, constatăm că ambele 
medii presupun o agentivitate mai ridicată, în care femeile tind să adpote 
comportamente “feminine” într-o măsură mai redusă decât bărbaţii, de aici 
îndatorarea mai ridicată la băieţi decât la fete. 

Acest rezultat susţine şi efectul de moderare al genului asupra 
corespondenţei diriginte-elevi în cazul stilului integrare, aceasta fiind mai 
puternică la băieţi decât la fete. Aceasta deoarece stilul integrare presupune o 
strategie de tipul victorie-victorie menită să optimizeze şi să valorifice ambele 
părţi, adică presupune un nivel ridicat atît al cooperării cît şi al 
competitivităţii, iar băieţii s-au dovedit a fi mai mai orientaţi pe prima 
dimensiune comparativ cu fetele. 

Coroborând cele două seturi de date obţinem o imagine pozitivă şi o 
tendinţă ce ar trebui menţinută şi încurajată: diriginţii sunt percepuţi ca 
adoptând mai degrabă stilurile eficiente de rezolvare a conflictelor (integrare 
şi compromis), iar acestea influenţează semnificativ adoptarea lor de către 
elevi, stimulând astfel interrelaţionarea pozitivă, empatică, prin cooperare 
asertivă, în care elevii învaţă să ţină cont şi de nevoile/scopurile celuilalt şi 
să-şi diminueze tendinţele de depreciere (dominare) sau autodepreciere 
(îndatorare). Prin urmare, o recomandare utilă în spaţiul educaţional ar fi, pe 
de o parte, propunerea unor programe de training adresate profesorilor 
vizînd managementul conflictelor centrate pe dezvoltarea stilurilor integrare 
şi compromis (şi diminuarea stilului dominare, în special, dar şi a stilurilor 
evitare şi îndatorare), precum şi o mai bună conştientizare a influenţei 
acestora asupra modului în care elevii preiau şi integrează conduita 
profesorilor în interacţiunile lor sociale. 

Concluziile prezentei cercetări ar trebui extinse şi nuanţate de studii 
ulterioare care să ia în calcul o serie de alte variabile care ar putea influenţa 
corespondenţa diriginte-elev în raport cu stilurile de rezolvare a conflictelor. 
O primă astfel de variabilă ar fi genul profesorului diriginte care ar putea 
nuanţa rezultatele obţinute, în sensul în care corespondenţa stilurilor ar fi 
potenţată de similaritatea de gen. De asemenea, o altă variabilă importantă ar 

Labar, A-V., Cuciac, C-C., Tepordei, A-M. & Cuciac, L-S. (2015). Stiluri Class Master and Student Conflict Resolution
Styles. A Correlational Analysis. In O. Clipa & G. Cramariuc (eds.), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii (pp.

111-120). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Otilia CLIPA, Gabriel CRAMARIUC (coord.) 

120 

putea fi percepţia elevului asupra calităţii relaţiei cu dirigintele, în măsura în 
care aceasta ar putea influenţa receptivitatea primului şi ar întări rolul de 
model al celui de-al doilea.  
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