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DIFERENŢELE AUTOAPRECIERII LA ADOLESCENŢII INTROVERTIŢI ȘI 
EXTRAVERTIŢI

DIFFERENCES IN INTROVERTED AND EXTROVERTED TEENS' SELF  
ASSESSMENT

Mitrulescu-Păişeanu Amalia-Luisa

REZUMAT  
Autoaprecierea reprezintă un concept plurivalent ce înseamnă mult mai mult decât modul cum se văd adolescenţii pe ei înșiși, fiind un proces complex 
ce contribuie la integrarea și adaptarea acestora la mediul social, profesional, precum și familial. Autoaprecierea se numără printre factorii decisivi care 
acţioneză în vederea unei adaptării eficiente. 
Obiective: Identificarea atitudinii faţă de sine și a sentimentului faţă de sine la adolescenţii cu personalitate introvertită și la cei cu personalitate extra-
vertită. Identificarea relaţiei dintre tipul de personalitate, introvertit și extravertit, și anumite trăsături de personalitate: energie, sociabilitate, perseverenţă, 
inteligenţă socială, dominanţă, conștinciozitate, optimism și stabilitate emoţională. Identificarea modului cum se autoapreciază adolescenţii în funcţie de 
tipurile de personalitate introvertită și extravertită. 
Metode: Participanţi. Un lot de 60 adolescenţi, cu  vârste cuprinse între 16 și 18 ani, elevi ai Colegiului Economic „Francesco Saverio Nitti” Timișoara.  
Instrumente. Cercetarea prezentă s-a efectuat prin aplicarea a 4 chestionare: Chestionarul de personalitate Eysenck, Scala de autoapreciere, Scala Ro-
senberg și Inventarul de estimare a sinelui. 
Rezultate: La adolescenţi există o corelaţie între autoapreciere și stima de sine, adolescenţii introvertiţi și extravertiţi au o atitudine diferită faţă de sine și 
există diferenţe în modul lor de autoapreciere. 
Concluzii: Deoarece adolescenţa este perioada cu o încărcătură emoţională puternică, autocunoașterea se manifestă intens și se conturează imaginea de 
sine, este necesar ca adolescenţii să fie susţinuţi și încurajaţi să își formeze o evaluare corectă și realistă a propriilor performanţe.
Cuvinte cheie: autoapreciere, stimă de sine, adolescent, introvertit, extravertit

SUMMARY 
Self assessment represents a complex concept which consists of much more than the way in which adolescents appreciate themselves, by contributing to 
their integration and acclimation to the social, professional and family environments. Self-assessment is one of the decisive factors which contribute to 
an efficient integration.
Objectives: Identification of self attitude and self esteem  in the case of both adolescents with an introverted personality as well as adolescents with 
an extroverted personality. Identification of relation between types of personalities (introverted and extroverted) and certain personality traits: energy,  
sociability, perseverance, social intelligence, dominance, conscientiousness, optimism and emotional stability. Identification of the way in which adolescents 
self asses themselves based on their type of personality: introverted or extroverted.
Method: Participants. A group of 60 adolescents, between 16 and 18 years old, students at the Francesco Saverio Nitti Economical College in Timisoara.
Instruments: The current study has been performed by applying four questionnaires: The Eysenck personality questionnaire, the Self Assessment Scale, 
The Rosenberg Scale and the Self Evaluation Inventory.
Results: There is a correlation between self assessment and self esteem, introverted adolescents having a different self attitude than the extroverted ones 
and there are differences between the way they self asses themselves.
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INTRODUCERE

Dintre toate etapele de vârstă pe care le traversează 
fiinţa umană de-a lungul vieţii sale, adolescenţa este 
considerată vârsta la care, pe lângă prefacerile psihice 
majore pe care le implică, se manifestă poate cel mai 
acut dorinţa și nevoia imperioasă de autocunoaștere 
sau de cunoaștere a propriului sine.

Adolescentul se explorează în mod deosebit pe 
sine atât prin intermediul autoreflecţiei, al introspec-
ţiei solitare, cât și cu ocazia diverselor activităţi pe care 
le desfășoară (în special activităţile cu caracter compe-
titiv pentru care manifestă o chemare deosebită). Prin 
intermediul acestor demersuri el ajunge, sau încearcă, 
să-și conștientizeze calităţile și defectele, posibilităţile 
și limitele, aptitudinile și nivelul de dezvoltare al aces-
tora, atitudinile caracteriale, convingerile etc. Cu alte 
cuvinte, tinde să-și cunoască cât mai bine propria-i 
personalitate.

Cunoașterea de sine depinde de foarte mulţi fac-
tori: nivelul de dezvoltare al inteligenţei, interesul 
pentru autocunoaștere, cunoștinţele prealabile de psi-
hologie, capacitatea de autoanaliză, etc.

La acești factori se adaugă și tipul de personalitate 
al adolescentului. Influenţa concretă a acestui factor 
în procesul cunoașterii de sine a constituit chiar tema 
acestei lucrări.

Pentru a putea clarifica acest aspect, am ales două 
tipuri de personalitate foarte diferite între ele, chiar 
diametral opuse, și anume tipurile introvertit și extra-
vertit. Am considerat că în felul acesta va ieși mai ușor 
în evidenţă influenţarea autocunoașterii de către tipul 
de personalitate. 

În opinia mea, autoaprecierea reprezintă un con-
cept plurivalent ce înseamnă mult mai mult decât 
modul cum se văd adolescenţii pe ei înșiși, fiind un 
proces complex ce contribuie la integrarea și adapta-
rea acestora la mediul social, profesional și familial. 
Autoaprecierea se numără printre factorii decisivi care 
acţioneză în vederea unei adaptări eficiente.

Scopul studiului întreprins este acela de a realiza o 
analiză a stimei de sine, a modului cum se autoapre-
ciază adolescenţii, precum și a trăsăturilor de perso-

nalitate ale acestora, în vederea identificării influenţei 
tipului de personalitate, introvertit și extravertit, asu-
pra acestora.

Pornind de la importanţa și impactul stimei de 
sine și al autoaprecierii în plan psihologic al adoles-
cenţilor, prin acestă lucrare mi-am propus următoa-
rele obiective:

• Identificarea atitudinii faţă de sine, a senti-
mentului faţă de sine la adolescenţii cu per-
sonalitate introvertită și la cei cu personalitate 
extravertită.

• Relaţiile dintre tipul de personalitate, intro-
vertit și extravertit, și anumite trăsături de per-
sonalitate: energie, sociabilitate, perseverenţă, 
inteligenţă socială, dominanţă, conștinciozita-
te, optimism și stabilitate emoţională.

• Identificarea modului cum se autoapreciază 
adolescenţii în funcţie de tipurile de persona-
litate introvertită și extravertită.

• Evidenţierea nivelului cunoașterii de sine, pe 
baza gradului de concordanţă dintre imaginea 
de sine rezultată din autoapreciere, pe de-o 
parte, și în funcţie de tipul de personalitate in-
trovertită și extravertită, pe de altă parte.

IPOTEZE

Pentru atingerea obiectivelor stabilite am plecat de 
la următoarele ipoteze:

1. La adolescenţi există o corelaţie între autoa-
preciere (modul cum se văd ei înșiși) și stima 
de sine.

2. Există diferenţe între adolescenţii introvertiţi 
și cei extravertiţi în ceea ce privește atitudinea 
faţă de sine.

3. Există diferenţe între adolescenţii introvertiţi 
și cei extravertiţi în ceea ce privește autoapre-
cierea.

MATERIALE ȘI METODE

Surprinderea cât mai adecvată a diverselor aspecte 
legate de cunoașterea de sine, a impus apelul la meto-

Conclusions: Because the adolescence is heavily influenced by emotions, self awareness is exhibited intensely and the self image is contoured. During 
this period, it is necessary for adolescents to be encouraged and backed up in order to form a correct and realistic evaluation of their own performance.
Keywords: self assessment, self esteem, adolescent, introvert, extrovert.
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da testării psihologice pe bază de chestionar.
Cercetarea prezentă s-a efectuat prin aplicarea a 4 

chestionare unui număr de 289 de elevi ai Colegiului 
Economic „Francesco Saverio Nitti” Timișoara.

În urma cotării chestionarelor a fost selectat un lot 
format din 60 de subiecţi. Aceștia reprezintă elevi care 
care fac parte din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a cu 
vârste cuprinse între 16 și 18 ani, elevi care corespund 
vârstei adolescenţei propriu-zise.

Distribuția adolescenților pe vârstă în funcție de 
sex și tipul de personalitate poate fi urmărită în ta-
belul 1.

Criterii de excludere din cercetare:
• nivel de inteligenţă sub nivelul mediu;
• tip de personalitate ambivalent;
• vârsta mai mică de 16 ani sau mai mare de 18 ani;

Tabel 1: Distribuţia adolescenţilor pe vârstă în funcţie de sex 
și tipul de personalitate

16 ani 17 ani 18 ani Total

Feminin 12 24 6 42

Masculin 6 12 0 18

Feminin % 66.7 66.7 100 70

Masculin% 33.3 33.7 0 30

Total 18 36 60

Introvertiţi 9 18 3 30

Extravertiţi 9 18 3 30

Introvertiţi % 50 50 50 50

Extravertiţi % 50 50 50 50

Total 18 36 6 60

Primul instrument psihodiagnostic utilizat a fost 
chestionarul de personalitate Eysenck, pentru de-
terminarea tipului de introversiune și extraversiune. 
Chestionarul cuprinde un volum de 57 de întrebări, 
prevăzute fiecare cu câte două variante de răspuns. 

Chestionarul de personalitate Eysenck determi-
nă 2 factori de bază: extraversiunea (introversiunea) 
și nevrotismul. Primul factor e bipolar și reprezintă 
caracteristica individual-psihologică a omului, extre-
mele căreia corespund orientării personalităţii la lu-

mea exterioară (extraversiune) sau la lumea subiectivă, 
lăuntrică (introversiune). Factorul al doilea - nevrotis-
mul - descrie starea ce caracterizează omul din punc-
tul de vedere al stabilităţii emoţionale, anxietăţii etc. 

Următorul instrument psihodiagnostic a fost sca-
la de autoapreciere, scala folosită fiind cea elaborată 
de M. Lavoegie și adaptată populaţiei noastre (Za-
partan, 1990, p. 22). Această scală s-a folosit pentru a 
evalua următoarele trăsături de personalitate: energie 
(activism), sociabilitate, perseverenţă, inteligenţă soci-
ală, ascendenţă (dominanţă), conștiinciozitate (simţul 
răspunderii), optimism și stabilitate emotivă.

Pentru determinarea atitudinii faţă de sine am uti-
lizat două chestionare: scala Rosenberg și Inventarul 
de estimare a sinelui, care își are originea în teoria lui 
C. Rogers și W. Daymond (Bonchis, E., 1997, p. 84). 

Scala Rosenberg este alcătuită din 10 itemi, din-
tre care 5 estimează aprecierea pozitivă faţă de propria 
persoană și 5 atitudinea negativă faţă de sine. Prelu-
crarea rezultatelor am realizat-o diferenţiat, pe grupe 
de întrebări: 1, 2, 4, 6, 7 și respectiv 3, 5, 8, 9, 10, prima 
grupă exprimând atitudinea pozitivă faţă de sine, iar 
cea de-a doua o apreciere negativă.

Inventarul de estimare a sinelui este alcătuit din 
58 de întrebări prevăzute fiecare cu două variante de 
răspuns. Dintre acestea, 29 se referă la atitudinea po-
zitivă faţă de sine, iar celelalte 29 se referă la atitudi-
nea negativă în raport cu sine. Punctajul de la care una 
din atitudini începe să fie predominantă este 40.

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA  
REZULTATELOR

În urma aplicarii instrumentelor de investigaţie, 
am adunat un ansamblu de date și informaţii care, 
analizate și interpretate, ne ajută să verificăm ipote-
zele formulate și să formulăm concluziile cercetării. 

În cele ce urmează vom analiza datele din punct 
de vedere cantitativ, analiză care se focalizează pe evi-
denţierea relaţiilor cantitativ-numerice între variabi-
lele studiate, și din punct de vedere calitativ, analiză 
care încearcă să evidenţieze legăturile dintre variabile, 
precum și comparaţii între datele obţinute cu infor-
maţii deja existente în literatura de specialitate.

Datele au fost prelucrate statistic în programul 
SPSS.

IPOTEZA 1: La adolescenţi există o corelaţie în-
tre autoapreciere și stima de sine. (tabel 2)
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Tabel 2: Corelaţie între variabilele autoapreciere și stima de 
sine

Scala de autoapreciere Scala Rosenberg
Scala de autoapreciere - 

Subscala energie r 0.602

 p .000
 N 60

Scala de autoapreciere - 
Subscala sociabilitate r 0.727

 p .000
 N 60

Scala de autoapreciere - 
Subscala perseverenţă r -0.53

 p .000
 N 60

Scala de autoapreciere 
- Subscala inteligenţă 

socială
r 0.726

 p .000
 N 60

Scala de autoapreciere - 
Subscala dominanţă r 0.753

 p .000
 N 60

Scala de autoapreciere - 
Subscala conştiinciozitate r -0.412

 p 0.001
 N 60

Scala de autoapreciere - 
Subscala optimism r 0.522

 p .000
 N 60

Scala de autoapreciere 
- Subscala stabilitate 

emotivă
r 0.501

 p .000
 N 60

1. Corelaţia între variabilele energie și stima de 
sine:

• p = .000 – se consideră că există o relaţie între 
variabilele studiate, energie și stima de sine.

• r = 0.602 – între cele două variabile studia-
te există o legătură direct proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsătu-
ra de personalitate energie la un nivel ridicat, 

atunci există tendinţa ca stima de sine să aibă 
un nivel similar.

• r2  = 0.362– mărimea absolută a coeficientului  -  
între cele două variabile, energie și stima de 
sine, se consideră că există o legătură de tărie 
medie. Se observă că 36% din variaţia consta-
tată în rândul adolescenţilor o întâlnim în rea-
litate, deci relaţia găsită este prezentă exact în 
acest mod (direct propoţional) la 36 % dintre 
adolescenţi.

2. Corelaţia între variabilele sociabilitate și sti-
ma de sine:

• p = .000 – se consideră că există o relaţie în-
tre variabilele studiate, sociabilitate și stima de 
sine.

• r = 0.727 – între cele două variabile studiate 
există o legătură direct proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsă-
tura de personalitate sociabilitate la un nivel 
ridicat, atunci există tendinţa ca stima de sine 
să aibă un nivel similar.

• r2  = 0.528– mărimea absolută a coeficientu-
lui  - între cele două variabile, sociabilitate și 
stima de sine, se consideră că există o legătură 
puternică. Se observă că 53% din variaţia con-
statată în rândul adolescenţilor o întâlnim în 
realitate, deci relaţia găsită este prezentă exact 
în acest mod (direct propoţional) la 53 % din-
tre adolescenţi.

3. Corelaţia între variabilele perseverenţă și sti-
ma de sine:

• p = .000 – se consideră că există o relaţie între 
variabilele studiate, perseverenţă și stima de 
sine.

• r = - 0.53 – între cele două variabile studiate 
există o legătură invers proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsă-
tura de personalitate perseverenţă la un nivel 
ridicat, atunci există tendinţa ca stima de sine 
să aibă un nivel  scăzut.

• r2  = 0.28 – mărimea absolută a coeficientu-
lui  - între cele două variabile, perseverenţă și 
stima de sine, se consideră că există o legătură 
de tărie slabă. Se observă că 28% din variaţia 
constatată în rândul adolescenţilor o întâlnim 
în realitate, deci relaţia găsită este prezentă 
exact în acest mod (invers propoţional) la 28 
% dintre adolescenţi.
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4. Corelaţia între variabilele inteligenţă socială 
și stima de sine:

• p = .000 – se consideră că există o relaţie între 
variabilele studiate, inteligenţă socială și stima 
de sine.

• r = 0.726 – între cele două variabile studiate 
există o legătură direct proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsă-
tura de personalitate inteligenţă socială la un 
nivel ridicat, atunci există tendinţa ca stima de 
sine să aibă un nivel similar.

• r2  = 0.527– mărimea absolută a coeficientului  -  
între cele două variabile, inteligenţă socială și 
stima de sine, se consideră că există o legătu-
ră puternică.. Se observă că 53% din variaţia 
constatată  în rândul adolescenţilor o întâlnim 
în realitate, deci relaţia găsită este prezentă 
exact în acest mod (direct proporţional) la 
53% dintre adolescenţi.

5. Corelaţia între variabilele dominanţă și stima 
de sine:

• p = .000 – se consideră că există o relaţie în-
tre variabilele studiate, dominanţă și stima de 
sine.

• r = 0.753 – între cele două variabile studiate 
există o legătură direct proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsă-
tura de personalitate dominanţă la un nivel 
ridicat, atunci există tendinţa ca stima de sine 
să aibă un nivel similar.

• r2  = 0.567– mărimea absolută a coeficientului  -  
între cele două variabile, dominanţă și stima 
de sine, se consideră că există o legătură puter-
nică. Se observă că 57% din variaţia constatată 
în rândul adolescenţilor o întâlnim în realitate, 
deci relaţia găsită este prezentă exact în acest 
mod (direct propoţional) la 57 % dintre ado-
lescenţi.

6. Corelaţia între variabilele conștiinciozitate și 
stima de sine:

• p = 0.001 – se consideră că există o relaţie între 
variabilele studiate, conștiinciozitate  și stima 
de sine.

• r = -0.412 – între cele două variabile studiate 
există o legatură invers proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsătu-
ra de personalitate conștiinciozitate la un nivel 
ridicat, atunci există tendinţa ca stima de sine 
să aibă un nivel scăzut.

• r2  = 0.169– mărimea absolută a coeficientului  -  
între cele două variabile, conștiinciozitate și 
stima de sine, se consideră că există o legătură 
de tărie slabă. Se observă că 17% din variaţia 
constatată în rândul adolescenţilor o întâlnim 
în realitate, deci relaţia găsită este prezentă 
exact în acest mod (invers propoţional) la 17 
% dintre adolescenţi.

7. Corelaţia între variabilele optimism și stima 
de sine:

• p = .000 – se consideră că există o relaţie între 
variabilele studiate, optimism și stima de sine.

• r = 0.522 – între cele două variabile studiate 
există o legătură direct proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsă-
tura de personalitate optimism la un nivel ri-
dicat, atunci există tendinţa ca stima de sine să 
aibă un nivel similar.

• r2  = 0.272– mărimea absolută a coeficientului  -  
între cele două variabile, optimism și stima de 
sine, se consideră că există o legătură slabă. Se 
observă că 27% din variaţia constatată în rân-
dul adolescenţilor o întâlnim în realitate, deci 
relaţia găsită este prezentă exact în acest mod 
(direct propoţional) la 27 % dintre adolescenţi

8. Corelaţia între variabilele stabilitate emotivă 
și stima de sine

• p = .000 – se consideră că există o relaţie între 
variabilele studiate, stabilitate emotivă și stima 
de sine.

• r = 0.501 – între cele două variabile studiate 
există o legătură direct proporţională, astfel 
încât dacă la adolescenţi este prezentă trăsă-
tura de personalitate stabilitate emotivă la un 
nivel ridicat, atunci există tendinţa ca stima de 
sine să aibă un nivel similar.

• r2  = 0.251– mărimea absolută a coeficientului  -  
între cele două variabile, stabilitate emotivă și 
stima de sine, se consideră că există o legătură 
slabă. Se observă că 25% din variaţia constata-
tă în rândul adolescenţilor o întâlnim în rea-
litate, deci relaţia găsită este prezentă exact în 
acest mod (direct propoţional) la 25% dintre 
adolescenţi.

Identitatea adolescentului este supusă unor trans-
formări continue de definire și auto-explorare care 
influnţează comportamentul acestuia și pot crea con-
fuzii în ceea ce privește autoaprecierea, stima de sine, 
relaţiile sociale. 
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Una dintre preocupările adolescenţilor, și nu nu-
mai, este cunoasterea de sine. Cunoasterea de sine, 
autoaprecierea, precum și stima de sine, au un impact 
major datorită influenţelor exercitate asupra compor-
tamentului și vieţii adolescenţilor, acestea putând in-
fluenţa atât reușita, cât și eșecul.

Adolescenţii cu o stimă de sine scăzută își accen-
tuează trasăturile negative și nu reușesc să-și pună în 
valoare calităţile pe care le au și să-și folosească între-
gul potenţial.

Autoaprecierea este propria părere despre ce fel de 
persoană suntem noi. Acesta este rezultatul experien-
ţelor, reușitelor sau eșecurilor, dar și a modului în care 
am fost trataţi de către cei din jur. Astfel se formează 
imaginea de sine care se răsfrânge asupra comporta-
mentului și modului de relaţionare.

Autoaprecierea stă la baza întregii personalităţi a 
adolescenţilor, astfel încât activităţile, comportamentul, 
sentimentele acestora și stima de sine sunt în concor-
danţă cu imaginea personală (modul cum se văd ei în-
șiși), adolescenţii comportându-se așa cum cred că sunt.

Autoaprecierea, modul cum se văd adolescenţii, 
reprezintă un integrator și organizator al vieţii psihice 
cu impact major în comportamentul acestora, în ale-
gerile pe care le fac aceștia, în integrarea și adaptarea 
socială, în formarea sentimentelor de competenţă și 
de siguranţă, deci nivelul autoaprecierii afectează sti-
ma de sine.

O autoapreciere pozitivă influenţează stima de 
sine și astfel crește capacitatea de organizare, planifi-
care și relaţionare.

Autoaprecierea pe care o manifestă adolescenţii 
este legată de stima de sine.  Procesul prin care un 
adolescent este capabil să interacţioneze, să se inte-
greze și să se adapteze la mediul social, ajustându-și 
comportamentul după cerinţele mediului este influ-
enţat atât de modul în care se autoapreciază acesta, 
precum și de stima de sine. Astfel, în cazul unui nivel 
înalt al stimei de sine, adolescenţii sunt mai sociabili, 
participă mai mult la evenimente sociale, au o adapta-
re psihologică generală mai ridicată.

În ceea ce privește legătura dintre stima de sine și 
autoapreciere, studiile lui Erol și Orth (2011) eviden-
ţiază că la toate vârstele persoanele stabile emoţional, 
sociabile, energice cu inteligenţă socială experimen-
teză o stimă de sine crescută comparativ cu persoa-
nele care sunt instabile emoţional, retrase, cu abilităţi 
sociale reduse. Conform studiilor efectuate de autorii 
citaţi anterior, stima de sine cunoaște o dezvoltare în 

perioada adolescenţei, creștere care continuă și în pe-
rioada de adult tânăr.

Potrivit lui Davis (apud Fioravanti G., De`ttore 
D., Casale S., 2012) adolescenţii cu abilităţi sociale 
sărace, retrași și cu o stima de sine scăzută sunt pre-
dispuși să dezvolte cogniţii dezadaptative și compor-
tamente negative.

IPOTEZA 2: Există diferenţe între adolescenţii 
introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește atitu-
dinea faţă de sine. 

Tabel 3: Valori statistice ale grupurilor la inventarul de 
estimare a sinelui

Tabel 4: Testul t pentru atitudinea pozitivă faţă de sine și 
atitudinea negativă faţă de sine

Pentru testarea acestei ipoteze am calculat iniţial 
atitudinea pozitivă faţă de sine a adolescenţilor intro-
vertiţi și a celor extravertiţi, și apoi atitudinea negativă 
faţă de sine a acestora.

Tip de 
personalitate N Media

Inventar de estimare 
a sinelui- atitudine 
pozitivă faţă de sine

Introvertit 30 24.3

Extravertit 30 39.67

Inventar de estimare 
a sinelui- atitudine 

negativă faţă de sine

Introvertit 30 33.7

Extravertit 30 18.33

Testul 
Levene de 
egalitate a 
variantelor

Testul t de
egalitate a mediilor

F p t df p 

Inventar 
de estimare 

a sinelui- 
atitudine 

pozitivă faţă de 
sine

Variante 
egale .914 .343 -5.808 58 .000

Variante 
inegale -5.808 55.643 .000

Inventar de 
estimare a sinelui- 
atitudine negativă 

faţă de sine

Variante 
egale .914 .343 5.808 58 .000
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Analizând datele prelucrate în SPSS, centrali-
zate în tabelul 3, putem observa că media obţinută 
pe eșantionul de adolescenţi introvertiţi cu privire la 
atitudinea pozitivă faţă de sine este de 24.3, în timp 
ce media obţinută de adolescenţii extravertiţi la acest 
parametru este de 39.67.

Prin prelucrarea statistică a datelor (tabelul 4), se 
poate observa că testul Levene de egalitate a dispersi-
ilor este nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o 
dispersie omogenă a celor două grupe. În acest caz ne 
vom încrede în prima variantă a lui t, care este t (58) 
= - 5,808, p < 0.05.

Media pentru valorile testelor de atitudine po-
zitivă faţă de sine ale adolescenţilor extravertiţi este 
semnificativ mai mare (M= 39.67, p < 0,05) decât a 
adolescenţilor introvertiţi (M= 24.3).

Analiza datelor din tabelul 4 indică faptul că există 
diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei extraver-
titi legate de atitudinea pozitivă faţă de sine.

În ceea ce privește atitudinea negativă faţă de sine a 
adolescenţilor introvertiţi și extravertiţi putem observa în 
tabelul 3 că media obtinuţă pe eșantionul de adolescenţi 
introvertiţi este de 33.7, în timp ce media obţinută de 
adolescenţii extravertiţi la acest parametru este de 18.33.

Prin prelucrarea statistică a datelor (tabelul 4), se 
poate observa că testul Levene de egalitate a dispersi-
ilor este nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o 
dispersie omogenă a celor două grupe. În acest caz ne 
vom încrede în prima variantă a lui t, care este t (58) 
= 5.808, p < 0.05.

Media pentru valorile testelor de atitudine ne-
gativă faţă de sine ale adolescenţilor introvertiţi este 
semnificativ mai mare (M= 33.7 , p < 0,05) decât a 
adolescenţilor extravertiţi (M= 18.33).

Analiza datelor din tabelul 4, indică faptul că exis-
tă diferenţă între adolescenţii introvertiţi și cei extra-
vertiti legate de atitudinea negativă faţă de sine. 

În ceea ce privește atitudinea, sentimentul faţă de 
sine, am constatat în urma aplicării scalei Rosenberg 
și a inventarului de estimare a sinelui, că introvertiţii  
prezintă ca dominanţă atitudinea negativă faţă de 
sine, spre deosebire de extravertiţi, la care dominantă 
este atitudinea pozitivă.

La adolescenţii introvertiţi predomină atitudinea 
negativă faţă de sine, deoarece introvertiţii sunt con-
știenţi de abilităţile și cunoștinţele lor insuficiente. 
Introvertiţii nu au o părere bună despre ei înșiși, pre-
zintă un dezacord evident între felul cum sunt ei și 
felul cum ar dori să fie ca personalitate.

 Extravertiţii prezintă o părere bună despre ei în-
șiși, despre felul cum este conturată personalitatea lor. 

Autoperceperea, ca manifestare mai des întâlnită la 
introvertiţi, îi face pe aceștia să sesizeze mult mai ușor, 
pe lângă aspectele pozitive și pe cele mai puţin plăcute, 
mai umbroase ale sinelui. Pe lângă acest lucru, conști-
entizarea stângăciei lor sociale, face ca la introvertiţi să 
se întâlnească mult mai frecvent o atitudine predomi-
nant negativă faţă de sine, comparativ cu extravertiţii la 
care mai frecvent se întâlnește atitudinea pozitivă.

În cazul introvertitului, când atitudinea negativă 
faţă de sine este intensă și prelungită în timp poate 
genera conflicte dramatice cu sine însuși.

IPOTEZA GENERALĂ 3: Există diferenţe în-
tre adolescenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce 
privește autoaprecierea.

Tip de 
personalitate N Media

Scala de 
autoapreciere - 

Subscala energie

Introvertit 30 8.1667

Extravertit 30 11

Scala de 
autoapreciere 

- Subscala 
sociabilitate

Introvertit 30 7.0333

Extravertit 30 12.4

Scala de 
autoapreciere 

- Subscala 
perseverenţă

Introvertit 30 12.7

Extravertit 30 8.5667

Scala de 
autoapreciere 

- Subscala 
inteligenţă socială

Introvertit 30 9.5

Extravertit 30 13.3
Scala de 

autoapreciere - 
dominanţă

Introvertit 30 7.6

Extravertit 30 11.533

Scala de 
autoapreciere 

- Subscala 
conștiinciozitate

Introvertit 30 13.5

Extravertit 30 8

Scala de 
autoapreciere - 

Subscala optimism

Introvertit 30 7.8

Extravertit 30 13.367
Scala de 

autoapreciere - 
Subscala stabilitate 

emotivă

Introvertit 30 6.5

Extravertit 30 9.7667

Tabel 5: Valori statistice ale grupurilor la scala de autoapreciere
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Tabel 6: Testul t pentru scala de autoapreciere 

 

Testul Levene de egalitate a variantelor 

 

                                             Testul t de  
                                egalitate a mediilor 

F p t df p 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala energie 

Variante egale 2.599 .112 -4.923 58 .000 
Variante inegale   -4.923 54.607 .000 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala sociabilitate 

Variante egale .603 .441 -8.076 58 .000 
Variante inegale   -8.076 55.246 .000 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala 
perseverenţă 

Variante egale .571 .453 10.467 58 .000 
Variante inegale 

  
10.467 57.293 .000 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala inteligenţă 
socială 

Variante egale 17.365 .000 -7.238 58 .000 
Variante inegale 

  
-7.238 40.877 .000 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala dominanţă 

Variante egale 4.718 .034 -5.514 58 .000 
Variante inegale   -5.514 50.413 .000 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala 
conştinciozitate 

Variante egale .314 .577 11.372 58 .000 
Variante inegale 

  
11.372 54.381 .000 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala optimism 

Variante egale .030 .863 -11.617 58 .000 
Variante inegale   -11.617 55.992 .000 

Scala de 
autoapreciere - 
Subscala stabilitate 
emotivă 

Variante egale 1.670 .201 -4.538 58 .000 
Variante inegale 

  
-4.538 54.155 .000 

Ipoteza specifică 1: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
energia ca dimensiune a autoaprecierii.

Analizând datele prelucrate în SPSS, centrali-
zate în tabelul 5, putem observa că media obţinută 
pe eșantionul de adolescenţi introvertiţi cu privire 
la energie este de 8.17, ce corespunde unui nivel de 
energie mediu, în timp ce media obţinută de adoles-
cenţii extravertiţi la acest parametru este de 11, ceea 
ce reflectă un nivel de energie mare.

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o dispersie 
omogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom în-

crede în prima variantă a lui t, care este t (58) = - 4.923,  
p < 0.05. (tabelul 6)

Media pentru valorile testelor de  energie ale ado-
lescenţilor extravertiţi este semnificativ mai mare 
(M= 11, p < 0,05) decât a adolescenţilor introvertiţi 
(M= 8.2).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că există 
diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei extraver-
titi legate de energie ca dimensiune a autoaprecierii.

Ipoteza specifică 2: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
sociabilitatea ca dimensiune a autoaprecierii.

În ceea ce privește sociabilitatea, putem observa că 
media obţinută pe eșantionul de adolescenţi introver-
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tiţi este de 7, ce corespunde unui nivel scăzut, în timp 
ce media obţinută de adolescenţii extravertiţi la acest 
parametru este de 12.4, ceea ce reflectă un nivel foarte 
mare.(tabelul 5)

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o disper-
sie omogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom 
încrede în prima variantă a lui t, care este t (58) = - 
8.076, p < 0.05. (tabelul 6)

Media pentru valorile testelor de  sociabilitate ale 
adolescenţilor extravertiţi este semnificativ mai mare 
(M= 12.4, p < 0,05) decât a adolescenţilor introvertiţi 
(M= 7).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că există 
diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei extraver-
titi legate de energie ca dimensiune a autoaprecierii.

Ipoteza specifică 3: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
perseverenţa ca dimensiune a autoaprecierii.

În ceea ce privește perseverenţa, putem observa că 
media obţinută pe eșantionul de adolescenţi introver-
tiţi este de 12.7, ce corespunde unui nivel de perseve-
renţă ridicat, în timp ce media obţinută de adolescen-
ţii extravertiţi la acest parametru este de 8.6, ceea ce 
reflectă un nivel mediu.(tabelul 5)

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o disper-
sie omogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom 
încrede în prima variantă a lui t, care este t (58) = 
10.467, p < 0.05. (tabelul 6)

Media pentru valorile testelor de  perseverenţă ale 
adolescenţilor introvertiţi este semnificativ mai mare 
(M= 12.7, p < 0,05) decât a adolescenţilor extravertiţi 
(M= 8.6).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că 
există diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei 
extravertiți legate de energie ca dimensiune a auto-
aprecierii.

Ipoteza specifică 4: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
inteligenţa socială ca dimensiune a autoaprecierii.

Analizând parametrul inteligenţă socială putem 
observa că media obţinută pe eșantionul de adoles-
cenţi introvertiţi este de 9.5, ce corespunde unui ni-
vel mediu, în timp ce media obţinută de adolescenţii 
extravertiţi la acest parametru este de 13.3, ceea ce 
reflectă un nivel foarte mare. (tabelul 5)

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
semnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o dispersie 
heterogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom 
încrede în a doua variantă a lui t, care este t (40.88) 
= - 7.238, p < 0.05. (tabelul 6)

Media pentru valorile testelor de  inteligenţă so-
cială ale adolescenţilor extravertiţi este semnificativ 
mai mare (M= 13.3, p < 0,05) decât a adolescenţilor 
introvertiţi (M= 9.5).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că există 
diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei extraver-
titi legate de energie ca dimensiune a autoaprecierii.

Ipoteza specifică 5: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
dominanţa ca dimensiune a autoaprecierii.

În ceea ce privește dominanţa, putem observa că 
media obţinută pe eșantionul de adolescenţi introver-
tiţi este de 7.6, ce corespunde unui nivel mediu, în 
timp ce media obţinută de adolescenţii extravertiţi la 
acest parametru este de 11.5, ceea ce reflectă un nivel  
mare.(tabelul 5)

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o dispersie 
omogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom în-
crede în prima variantă a lui t, care este t (58) = - 5.514,  
p < 0.05. (tabelul 6)

Media pentru valorile testelor de  sociabilitate ale 
adolescenţilor extravertiţi este semnificativ mai mare 
(M= 11.5 , p < 0,05), decât a adolescenţilor introver-
tiţi (M= 7.6).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că 
există diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei 
extravertiți legate de energie ca dimensiune a auto-
aprecierii.

Ipoteza specifică 6: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
conștiinciozitatea ca dimensiune a autoaprecierii.

În ceea ce privește conștiinciozitatea, putem ob-
serva că media obţinută pe eșantionul de adolescenţi 
introvertiţi este de 13.5, ce corespunde unui nivel 
foarte ridicat, în timp ce media obţinută de adoles-
cenţii extravertiţi la acest parametru este de 8, ceea ce 
reflectă un nivel  mediu. (tabelul 5)

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o dispersie 
omogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom în-
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crede în prima variantă a lui t, care este t (58) = 11.37, 
p < 0.05. (tabelul 6)

Media pentru valorile testelor de sociabilitate ale 
adolescenţilor introvertiţi este semnificativ mai mare 
(M=13.5, p < 0,05), decât a adolescenţilor extravertiţi 
(M= 8).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că există 
diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei extraver-
titi legate de energie ca dimensiune a autoaprecierii.

Ipoteza specifică 7: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
optimismul ca dimensiune a autoaprecierii.

În ceea ce privește optimismul putem observa că 
media obţinută pe eșantionul de adolescenţi introver-
tiţi este de 7.8, ce corespunde unui nivel mediu, în 
timp ce media obţinută de adolescenţii extravertiţi la 
acest parametru este de 13.37, ceea ce reflectă un nivel 
foarte mare. (tabelul 5)

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o disper-
sie omogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom 
încrede în prima variantă a lui t, care este t (58) = 
-11.617, p < 0.05. (tabelul 6)

Media pentru valorile testelor de optimism ale 
adolescenţilor extravertiţi este semnificativ mai mare 
(M= 13.37 , p < 0,05) decât a adolescenţilor introver-
tiţi (M= 7.8).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că 
există diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei 
extravertiți legate de energie ca dimensiune a auto-
aprecierii.

Ipoteza specifică 8: Există diferenţe între adoles-
cenţii introvertiţi și cei extravertiţi în ceea ce privește 
stabilitatea emotivă ca dimensiune a autoaprecierii.

În ceea ce privește stabilitatea emotivă, putem ob-
serva că media obţinută pe eșantionul de adolescenţi 
introvertiţi este de 6.5, ce corespunde unui nivel scă-
zut, în timp ce media obţinută de adolescenţii extra-
vertiţi la acest parametru este de 9.77, ceea ce reflectă 
un nivel ridicat. (tabelul 5)

Prin prelucrarea statistică a datelor, se poate ob-
serva că testul Levene de egalitate a dispersiilor este 
nesemnificativ statistic, ceea ce evidenţiază o dispersie 
omogenă a celor două grupe. În acest caz ne vom în-
crede în prima variantă a lui t, care este t (58) = -4.538,  
p < 0.05. (tabul 6)

Media pentru valorile testelor de stabilitate emoti-
vă ale adolescenţilor extravertiţi este semnificativ mai 

mare (M= 9.77 ,p < 0,05) decât a adolescenţilor intro-
vertiţi (M= 6.5).

Analiza datelor din tabelul 6 indică faptul că 
există diferenţe între adolescenţii introvertiţi și cei 
extravertiți legate de energie ca dimensiune a auto-
aprecierii.

Acestă ipoteză susţine existenţa unei diferenţe 
semnificative între adolescenţii introvertiţi și adoles-
cenţii extravertiţi, cu privire la autoapreciere. Astfel, 
adolescenţii introvertiţii se autoapreciază, în medie, ca 
fiind conștiincioși și perseverenţi la un nivel ridicat, 
energici, optimiști, dominanţi și cu inteligenţă soci-
ală la un nivel mediu și cu un grad de sociabilitate 
și stabilitate emotivă scazute. În schimb, adolescenţii 
extravertiţi se autoapreciază, în medie, ca fiind socia-
bili, optimiști, cu inteligenţă socială la un nivel foarte 
ridicat, energici, dominanţi, cu stabilitate emotivă la 
un nivel ridicat și doar perseverenţi și conștiincioși la 
un nivel mediu.

Deosebirea, în ceea ce privește cunoașterea de 
sine dintre introvertiţi și extravertiţi, ar putea fi ex-
plicată conform teoriei lui C.G. Jung, prin orientarea 
predominantă a libidoului, a energiei psihice. Astfel, 
introvertiţii au această orientare către ei înșiși și în 
consecinţă consumă mai multă energie în procesul 
autoreflecţiei. În schimb, extravertiţii, canalizându-și 
energia în mod predominant spre lumea exterioară, 
sunt mai puţin preocupaţi de cunoașterea de sine și 
mai mult de exprimarea de sine în cadrul diverselor 
activităţi.

DISCUŢII ȘI CONCLUZII

În lucrarea de faţă, prin mijlocirea demersurile în-
treprinse am încercat să evidenţiz, în vederea susţine-
rii ipotezelor formulate, existenţa unei corelaţii între 
autoapreciere și stima de sine la adolescenţi, precum și 
existenţa diferenţelor la nivelul atitudinii de sine și la 
nivelul autoaprecierii la adolescenţii introvertiţi com-
parativ cu adolescenţii extravertiţi.

Adolescenţa, etapa de tranziţie de la stadiul de 
copil la cel de adult, este o perioadă cu încărcătură 
emoţională puternică. Autocunoașterea se manifestă 
intens și se conturează imaginea de sine. De aceea, 
este necesar ca adolescenţii să fie susţinuţi și încurajaţi 
să își formeze o evaluare corectă și realistă a propriilor 
performanţe.

Autoaprecierea pe care o manifestă adolescenţii 
este legată de stima de sine.  Procesul prin care un 
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adolescent este capabil să interacţioneze, să se inte-
greze și să se adapteze la mediul social, ajustându-și 
comportamentul după cerinţele mediului, este influ-
enţat atât de modul în care se autoapreciază aceștia, 
precum și de stima de sine. Astfel, în cazul unui nivel 
înalt al stimei de sine, adolescenţii sunt mai sociabili, 
participă mai mult la evenimente sociale, au o adapta-
re psihologică generală mai ridicată.

Având la baza aceste idei mi-am propus să aduc o 
contribuţie la detalierea trăsăturilor de personalitate 
ale adolescenţilor introvertiţi comparativ cu adoles-
cenţii extravertiţi. În egală măsură mi-am propus să 
evidenţiez și să analizez legătura care există la nivelul 
personalităţii între autoapreciere  și stima de sine la 
adolescenţi.

În urma aplicării instrumentelor de investigaţie și 
a analizei datelor, ipotezele formulate în acestă lucrare 
au fost confirmate. Acest lucru m-a ajutat să formulez 
o serie de interpretări prin care am încercat să subliniez 
prezenţa unor diferenţe semnificative între adolescenţii 
introvertiţi și cei extravertiţi legate de autoapreciere.

Prima ipoteză susţine prezenţa unei corelaţii între 
energie, sociabilitate, perseverenţă, inteligenţă socială, 
dominanţă, conștiinciozitate, optimism și stabilitate 
emotivă, ca dimensiuni ale autoaprecierii, și stima de 
sine la adolescenţi. Astfel, nivelul stimei de sine al ado-
lescenţilor este strâns legat de autoapreciere.

A doua ipoteză a confirmat faptul că există dife-
renţe seminificative între adolescenţii introvertiţi și cei 
extravertiţi, cu privire la atitudinea faţă de sine. Adoles-
cenţii introvertiţi au o atitudine preponderent negativă 
faţă de sine, aspect care influenţeză modul acestora de 
a se raporta la mediul social și de a relaţiona cu ceilalţi, 
comparativ cu adolescenţii extravertiţi care au prepon-
derent o atitudine pozitivă faţă de sine, aceștia fiind ca-
racterizaţi prin abilităţi sociale bine dezvoltate.

Ultima ipoteză afirmă existenţa unei diferenţe 
semnificative între adolescenţii introvertiţi și adoles-
cenţii extravertiţi, cu privire la energie, sociabilitate, 
perseverenţă, inteligenţă socială, conștinciozitate, do-
minanţă, optimism, stabilitate emtotivă ca dimensi-
uni ale autoaprecierii. Astfel, adolescenţii introvertiţi 
se autoapreciază, în medie, ca fiind conștiincioși și 
perseverenţi la un nivel ridicat, energici, optimiști, do-
minanţi, cu inteligenţă socială la un nivel mediu și cu 
un grad de sociabilitate și stabilitate emotivă scăzute. 
În schimb, adolescenţii extravertiţi se autoapreciază, 
în medie, ca fiind sociabili, optimiști, cu inteligenţă 
socială la un nivel foarte ridicat, energici, dominanţi, 

cu stabilitate emotivă la un nivel ridicat și doar perse-
verenţi și conștiincioși la un nivel mediu.

Aprecierile și percepţiile pe care le au adolescenţii 
despre propria persoană derivă din dezvoltarea autoa-
precierii, cu impact major în diminuarea problemelor 
și a dificultăţilor cu care se confruntă adolescenţii în 
vederea unei adaptări eficiente.

Adolescenţii introvertiţi, în general, reprezintă o ca-
tegorie socială care prezintă posibilități de adaptare și 
integrare mai reduse, lucru care afecteză relaţiile sociale 
ale acestora și care pot genera sentimente de inferiori-
tate, neputinţă, dezamăgiri, anxietăţi. În cazul adoles-
cenţilor extravertiţi adaptarea la mediul social este mai 
bună, ceea ce face ca aceștia să se integreze mai ușor.

Dificultăţile întâmpinate în realizarea lucrării de 
faţă au fost legate de găsirea lotului format din ado-
lescenţi introvertiţi. 

Ca și limite ale cercetării prezente putem eumera 
numărul mic de subiecţi pe care s-a realizat analiza, 
cercetarea putând să fie continuată pe un lot mai mare 
de subiecţi. Pot fi investigaţi și alţi factori psiho-so-
ciali și familiali care pot avea impact asupra trasătu-
rilor de personalitate ale adolescenţilor: imaginea de 
sine atribuită, imaginea de sine ideală, mediul din care 
provin, calitatea relaţiilor cu părinţii etc.

Ca și direcţii viitoare de cercetare se pot urmări:
• Relaţiile dintre modul cum se văd adolescen-

ţii pe ei înșiși și modul cum sunt ei văzuţi de 
colegii lor de clasă, tot în funcţie de cele două 
tipuri de personalitate amintite.

• Relaţiile dintre modul cum se autoapreciază 
adolescenţii și eul ideal al acestora, în funcţie 
de tipurile de personalitate introvertită și ex-
travertită.

• Evidenţierea nivelului cunoașterii de sine, pe 
baza gradului de concordanţă dintre, pe de-o 
parte, imaginea de sine rezultată din autoa-
preciere și, pe de altă parte, imaginea de sine 
atribuită de ceilalţi și imaginea de sine ideală 
(dorită) la adolescenţi, în funcţie de tipul de 
personalitate introvertită și extravertită.

Ca și recomandare, consider că se impune imple-
mentarea în școli a unui program pentru cunoașterea 
de sine coroborat cu un program axat pe îmbunată-
ţirea stimei de sine la adolescenţi pentru a-i ajuta pe 
aceștia să se autoaprecieze la un nivel realist, să se rea-
lizeze un nivel de acceptare mai ridicat, să dobândeas-
că respectul și încrederea de sine necesare integrări și 
adaptări din punct de vedere social și profesional. 
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INTRODUCTION

Among all the age stages which the human be-
ing traverses during life, adolescence is considered 
the age during which (besides the major psychical 
transformations which it implies) the desire and the 
indispensable need for self assessment or for getting 
to know one’s self manifests at the highest intensity .

The adolescent explores his self most notably 
through self reflection, solitary introspection and also 
through the various activities that he practices, the 
most important of which being competitive activiti-
es for which he manifests a special interest. Throu-
gh these endeavors, he gets to or tries to become self 
aware of his qualities and defects, abilities and limits, 
aptitudes, their level of evolution, character attitudes, 
certainties etc. In other words, he tends to know as 
well as possible his own personality.

The assessment of one’s self is influenced by 
many factors: the level of intelligence development, 
the interest in self assessment, previous knowledge of 
psychology, self analysis capacity etc.

Also, the adolescent’s type of personality is added to 
these factors. The influence of this factor in the process 
of self assessment constitutes the topic of this article.

In order to clarify this aspect, I chose two types of 
personality that are very different from each other, ac-
tually the opposite of each other: introvert and extro-
vert. I assumed that this choice will clearly yield the 
influence of the type of personality on self assessment.

In my opinion, self assessment represents a com-
plex concept which signifies much more than the way 
in which adolescents see themselves. It is an intrica-
te process which contributes to their integration and 
accommodation to the social, professional and family 
environments. Self assessment represents one of the 
decisive factors in the process of a successful integra-
tion.

The purpose of this study is to obtain an analysis 
of self esteem, of the way in which adolescents self 
asses themselves and of their personality traits, in or-
der to identify the influence of the type of personality 
(introvert and extrovert) on them.

Starting from the importance and the impact of 
self esteem and psychological self assessment of ado-

lescents, through this study I aimed for the following 
objectives:

• Identify the attitude towards one’s self, the self 
esteem and self assessment in the case of in-
trovert and extrovert adolescents.

• The relations between the type of personality 
(introvert and extrovert) and certain perso-
nality traits: energy, sociability, perseverance, 
social intelligence, dominance, conscientious-
ness, optimism and emotional stability.

• Identify the way in which adolescents self 
asses themselves, based on their personality 
type (introvert or extrovert).

• Highlight the level of self awareness, based on 
the degree of concordance between the self 
image obtained through self assessment and 
the type of personality (introvert or extrovert)

ASSUMPTIONS

In order to reach the established objectives, I have 
made the following assumptions:

a. In the case of adolescents, there is a correlati-
on between self assessment (the way in which 
they see themselves) and self esteem.

b. There are differences between introvert and 
extrovert adolescents concerning their attitu-
de towards themselves.

c. There are differences between introvert and 
extrovert adolescents concerning self assess-
ment.

MATERIALS AND METHODS

Capturing the various aspects of self awareness in 
a proper way mandated the use of questionnaire-ba-
sed psychological testing.

This study has been performed by presenting four 
questionnaires to 289 students at the Francesco Save-
rio Nitti Economical College in Timisoara.

After the evaluation  of the questionnaires, a group 
of 60 subjects has been selected. This group represents 
students from grades 10 to 12, with ages between 16 
and 18 years, thus corresponding to the adolescence 
period.

*
*         *



  CLINICAL STUDIES MITRULESCU-PĂIȘEANU AMALIA-LUISA • Differences in introverted and extroverted teens' self assessment 

Journal of Romanian Child and Adolescent Neurology and Psychiatry  – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4      71

Criteria for excluding from the study:
• sub-average intelligence level;
• ambivalent personality;
• age;

Table 1: The distribution of adolescents based on age, 
correlated  with the gender and the type of personality

16 ani 17 ani 18 
ani Total

Feminine 12 24 6 42

Masculine 6 12 0 18

Feminine % 66.7 66.7 100 70

Masculine % 33.3 33.7 0 30

Total 18 36 60

Introverts 9 18 3 30

Extraverts 9 18 3 30

Introverts % 50 50 50 50

Extraverts % 50 50 50 50

Total 18 36 6 60

The first psychodiagnostic instrument that I used 
was the Eysenck personality questionnaire, in order to 
determine the type of introversion and extroversion. 
The questionnaire contains a volume of 57 questions, 
each having two possible choices for the answer.

The Eysenck personality questionnaire determi-
nes two base factors: the extroversion (introversion) 
and the neuroticism The first factor is bipolar and it 
represents the individual-psychological characteristic 
of the person, the extremes of which correspond to 
the orientation towards the external world (extrover-
sion) or the subjective, interior world (introversion). 
The second factor – neuroticism – describes the state 
which characterizes the person from the perspective 
of emotional stability, anxiety etc.

The next utilized psychodiagnostic instrument 

was the Self Assessment Scale, the one elaborated by 
M. Lavoegie and adapted to our population (Zapar-
tan, 1990 p. 22). This scale was used in order to evalu-
ate the following personality traits: energy (activism), 
sociability, perseverance, social intelligence, ascenden-
cy (dominance), conscientiousness (self accountabi-
lity), optimism and emotional stability.

In order to determine the attitude towards self, I utili-
zed two questionnaires: the Rosenberg Scale and the Self 
Evaluation Inventory , which originates  from the theory 
of C. Roges and W. Daymond (Bonchis, E., 1997, p. 84).

The Rosenberg Scale consists of 10 items, out of 
which five estimate the positive appreciation towards 
one’s self and the other five the negative attitude 
towards one’s self. I processed the results in a segrega-
ted way, by splitting the questions in two groups: 1, 2, 
4, 6, 7 and 3, 5, 8, 9, 10, the first group expressing the 
positive attitude towards one’s self and the second one 
negative assessment.

The Self Evaluation Inventory  consists of 58 
questions, each having two possible choices for the 
answer. Among these questions, 29 refer to a positive 
attitude towards one’s self and the other 29 refer to a 
negative attitude towards one’s self. The score which 
determines that one type of personality becomes pre-
dominant is 40.

THE ANALYSIS AND INTERPRETATION 
OF THE RESULTS

Following the application of the investigative in-
struments, I composed a set of data and information 
which, through analysis and interpretation, helped me 
validate the assumptions which I have formulated and 
to draw the conclusions of this research.

In the following paragraphs, I will analyze the 
data from a quantitative point of view, by focusing on 
outlining the quantitative-numeric relations between 
the studied variables and from a quality point of view, 
by outlining the connections between the variables 
and comparisons between the obtained data and in-
formation from the pre-existing literature.

The statistical analysis of the data has been per-
formed using the SPSS software package.

ASSUMPTION 1: In the case of adolescents, 
there is a correlation between self assessment and self 
esteem.
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Table 2: Correlation between self assessment and self esteem

Self assessment scale Scale Rosenberg
Self assessment scale – 

Energy subscale r 0.602

 p .000
 N 60

Self assessment scale – 
Sociability subscale r 0.727

 p .000

 N 60
Self assessment scale – 
Perseverance subscale r -0.53

 p .000

 N 60
Self assessment scale – Social 

intelligence subscale r 0.726

 p .000

 N 60
Self assessment scale – 
Dominance subscale r 0.753

 p .000

 N 60
Self assessment scale – 

Conscientiousness subscale r -0.412

 p 0.001

 N 60
Self assessment scale – 

Optimism subscale r 0.522

 p .000

 N 60
Self assessment scale – 

Emotional stability subscale r 0.501

 p .000

 N 60

1. Correlation between the energy and self este-
em variables:

• p = .000 – we consider that there exists a rela-
tion between the studied variables, energy and 
self esteem.

• r = 0.602 – between the two studied variables 
there is a directly proportional relation, thus if 
adolescents display the trait of a highly ener-
getic personality, then there is a tendency for 
the self esteem to have a similar level.

• r2 = 0.362 – the absolute size of the coefficient –  
between the two variables, energy and self es-
teem, it is considered that there is a medium 
strength relation. We can observe that 36% of 
the variation found between adolescents can 
also be found in reality, thus the determined 
relation is present in the same way (directly 
proportional) among 36% of the adolescents. 

2. Correlation between the sociability and self 
esteem variables:

• p = .000 – we consider that there exists a rela-
tion between the studied variables, sociability 
and self esteem. 

• r = 0.727 – between the two studied variables 
there is a directly proportional relation, thus if 
adolescents display the trait of a highly socia-
ble personality, then there is a tendency for the 
self esteem to have a similar level.

• r2 = 0.528 – the absolute size of the coeffi-
cient – between the two variables, sociability 
and self esteem, it is considered that there is 
a strong relation. We can observe that 53% of 
the variation found between adolescents can 
also be found in reality, thus the determined 
relation is present in the same way (directly 
proportional) among 53% of the adolescents.

3. Correlation between the perseverance and self 
esteem variables:

• p = .000 – we consider that there exists a re-
lation between the studied variables, perseve-
rance and self esteem. 

• r = -0.53 – between the two studied variables 
there is an inverse proportional relation, thus 
if adolescents display the trait of a highly per-
severant personality, then there is a tendency 
for the self esteem to have a low level.

• r2 = 0.28 – the absolute size of the coefficient – 
between the two variables, sociability and self 
esteem, it is considered that there is a weak 
relation. We can observe that 28% of the va-
riation found between adolescents can also be 
found in reality, thus the determined relation 
is present in the same way (inverse proportio-
nal) among 28% of the adolescents.

4. Correlation between the social intelligence 
and self esteem variables:

• p = .000 – we consider that there exists a re-
lation between the studied variables, social in-
telligence and self esteem. 
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• r = 0.726 – between the two studied variables 
there is a directly proportional relation, thus if 
adolescents display the trait of a highly social 
intelligent personality, then there is a tenden-
cy for the self esteem to have a similar level.

• r2 = 0.527 – the absolute size of the coefficient –  
between the two variables, social intelligence 
and self esteem, it is considered that there is 
a strong relation. We can observe that 53% of 
the variation found between adolescents can 
also be found in reality, thus the determined 
relation is present in the same way (directly 
proportional) among 53% of the adolescents.

5. Correlation between the dominance and self 
esteem variables:

• p = .000 – we consider that there exists a rela-
tion between the studied variables, dominance 
and self esteem. 

• r = 0.753 – between the two studied variables 
there is a directly proportional relation, thus if 
adolescents display the trait of a highly domi-
nant personality, then there is a tendency for 
the self esteem to have a similar level.

• r2 = 0.567 – the absolute size of the coeffici-
ent – between the two variables, dominance 
and self esteem, it is considered that there is 
a strong relation. We can observe that 57% of 
the variation found between adolescents can 
also be found in reality, thus the determined 
relation is present in the same way (directly 
proportional) among 57% of the adolescents.

6. Correlation between the conscientiousness 
and self esteem variables:

• p = .000 – we consider that there exists a rela-
tion between the studied variables, conscien-
tiousness and self esteem. 

• r = -0.412 – between the two studied variables 
there is an inverse proportional relation, thus 
if adolescents display the trait of a highly con-
scientious personality, then there is a tendency 
for the self esteem to have a low level.

• r2 = 0.169 – the absolute size of the coefficient –  
between the two variables, conscientiousness 
and self esteem, it is considered that there is 
a weak relation. We can observe that 17% of 
the variation found between adolescents can 
also be found in reality, thus the determined 
relation is present in the same way (inverse 
proportional) among 17% of the adolescents.

7. Correlation between the optimism and self es-
teem variables:

• p = .000 – we consider that there exists a rela-
tion between the studied variables, optimism 
and self esteem. 

• r = 0.522 – between the two studied variables 
there is a directly proportional relation, thus if 
adolescents display the trait of a highly opti-
mist personality, then there is a tendency for 
the self esteem to have a similar level.

• r2 = 0.272 – the absolute size of the coeffi-
cient – between the two variables, optimism 
and self esteem, it is considered that there is 
a weak relation. We can observe that 27% of 
the variation found between adolescents can 
also be found in reality, thus the determined 
relation is present in the same way (directly 
proportional) among 27% of the adolescents.

8. Correlation between the emotional stability 
and self esteem variables:

• p = .000 – we consider that there exists a rela-
tion between the studied variables, emotional 
stability and self esteem. 

• r = 0.501 – between the two studied variables 
there is a directly proportional relation, thus if 
adolescents display the trait of a highly emotio-
nally stable personality, then there is a tendency 
for the self esteem to have a similar level.

• r2 = 0.251 – the absolute size of the coefficient –  
between the two variables, emotional stability 
and self esteem, it is considered that there is 
a weak relation. We can observe that 25% of 
the variation found between adolescents can 
also be found in reality, thus the determined 
relation is present in the same way (directly 
proportional) among 25% of the adolescents.

The identity of the adolescent is subject to a se-
ries of continuous transforms of determination and 
self exploration, which influence his behavior and can 
create confusions regarding self assessment, self este-
em and social relations.

One of the preoccupations of the adolescent is 
getting to know one’s self. Self awareness, self assess-
ment and self esteem, have a major impact due to the 
influences exerted on the behavior and the life of ado-
lescents, thus influencing success as well as failure.

Adolescents with low self esteem emphasize their 
negative traits and are unable to highlight their quali-
ties and to reach their full potential.
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Self assessment lies at the basis of the entire per-
sonality of adolescents, thus their activities, their be-
havior, their sentiments and their self esteem are not 
in concordance with their personal image (the way in 
which they view themselves). Thus, adolescents beha-
ve as they view themselves.

Self assessment, the way in which adolescents view 
themselves, represents an integrator and organizer of 
physical life, having a major impact on their behavi-
or, on the choices they make, on the social integrati-
on and adaptation, on formation of competence and 
certainty sentiments, thus the level of self assessment 
affects self esteem.

A positive self assessment influences self esteem 
and thus enables organizational, planification and re-
lational capabilities.

The self assessment manifested by adolescents 
is linked to self esteem. The process through which 
an adolescent is able to interact, to integrate and to 
adapt in the social environment, adjusting his behavi-
or according to the requirements of the environment, 
is influenced by the way in which he  self assesses 
himself  as well as by the self esteem. Thus, in the 
case of high levels of self esteem, adolescents are more 
sociable, attend more social events and have a higher 
general psychological adaptation.

Concerning the link between self esteem and self 
assessment, the studies performed by Erol and Orth 
(2011) highlights the fact that emotionally stable, 
sociable, energetic and social intelligent people of all 
ages have high self esteem compared to emotionally 
unstable, secluded and antisocial people. According to 
the studies performed by the previously cited authors, 
self esteem develops during adolescence and continu-
es to evolve in the course of the young adult life.

According to Davis (apud Fioravanti G., De`ttore 
D., Casale S., 2012), adolescents with poor social 
skills, secluded and with low self esteem are predis-
posed to develop maladaptive cognitions and negative 
behaviors. 

ASSUMPTION 2: There are differences betwe-
en introvert and extrovert adolescents regarding self 
attitude.

In order to test this assumption, I first calculated 
the positive attitude towards self of introvert and ex-
trovert adolescents and, afterwards, the negative atti-
tude towards self of these adolescents.

Table 3: Statistical values of the groups for the self assessment 
questionnaire

Table 4: t test for positive and negative attitude towards self

By analyzing the data produced by SPSS, summa-
rized in the table 3, we can observe that the mean 
obtained on the sample of introvert adolescents for 
the positive attitude towards self is 24.3, while the 
mean obtained by extrovert adolescents for the same 
parameter is 39.67.

By performing a statistical analysis on the data, we can 
observe that the Levene dispersion equality test is sta-
tistically insignificant, which highlights a homogeneous 
dispersion of the two groups. In this case, we will trust the 
first variant of t, which is t (58) = -5,808, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for positive 
self attitude of extrovert adolescents is significantly 
higher (M = 39.67, p < 0,05) than the one for intro-
vert adolescents (M = 24.3).

By analyzing the data from the table 4, we can ob-

Personality 
type No. Mean

Self assessment 
questionnaire – 
positive attitude 

towards self

Introvert 30 24.3

Extrovert 30 39.67

Self assessment 
questionnaire – 

negative attitude 
towards self

Introvert 30 33.7

Extrovert 30 18.33

Levene 
choice 

equality 
test

Mean equality t test

F p t df p 

Self 
assessment 

questionnaire 
– positive 
attitude 

towards self

Equal 
alternative

.914 .343 -5.808 58 .000

Unequal 
alternatives

-5.808 55.643 .000

Self assessment 
questionnaire – 

negative attitude 
towards self

Equal 
alternatives

.914 .343 5.808 58 .000
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serve that there are differences in the positive attitude 
towards self between introvert and extrovert adolescents.

Regarding the negative attitude towards self of in-
trovert and extrovert adolescents, we can observe in 
the table 3 that the mean obtained on the sample of 
introvert adolescents is 33.7, while the mean obtained 
on the sample of extrovert adolescents for the same 
parameter is 18.33.

By performing a statistical analysis on the data, we can 
observe that the Levene dispersion equality test is sta-
tistically insignificant, which highlights a homogeneous 
dispersion of the two groups. In this case, we will trust the 
first variant of t, which is t (58) = 5,808, p < 0.05. 

The mean of the values from the tests for negative 
self attitude of introvert adolescents is significantly 
higher (M = 33.7, p < 0,05) than the one for extrovert 
adolescents (M = 18.33).

By analyzing the data from the table 4, we can ob-
serve that there are differences in the negative attitu-
de towards self between introvert and extrovert ado-
lescents.

Regarding the attitude, by applying the Rosenberg 
scale and the self evaluation inventory, I concluded 
that introverts have a dominant negative attitude 
towards self, as opposed to extroverts, who have a do-
minant positive attitude towards self.

In the case of introvert adolescents, the negative 
attitude towards self is predominant because intro-
verts are aware of their unsatisfactory abilities and 
insufficient knowledge. Introverts have a bad opinion 
about themselves, presenting a strong disagreement 
between their own personality and the one they desire 
to have.

Extroverts have a good attitude towards themsel-
ves and the way in which their personality is shaped.

Self perception, most frequently manifested by 
introverts, makes them aware of the positive as well 
as the negative aspects of their own self. Combined 
with this, by becoming aware of their social ineptitu-
de, introverts tend to have a mostly negative attitude 
towards their own self, as opposed to extroverts who 
often have a positive attitude towards themselves.

In the case of introverts, when their negative self 
attitude is intense and prolonged during a long period 
of time, it can produce dramatic self conflicts.

GENERAL ASSUMPTION 3: There are diffe-
rences in self assessment between introvert and extro-
vert adolescents.

Specific assumption 1: There are differences 
between introvert and extrovert adolescents regarding 
energy as a dimension of self assessment.

By analyzing the data produced by SPSS, summa-
rized in the table 5, we can observe that the mean 
obtained on the sample of introvert adolescents for 
energy is 8.17, which corresponds to a medium level 
of energy, while the mean obtained by extrovert ado-
lescents for the same parameter is 11, which reflects a 
high energy level.

By performing a statistical analysis on the data, we can 
observe that the Levene dispersion equality test is sta-
tistically insignificant, which highlights a homogeneous 
dispersion of the two groups. In this case, we will trust the 
first variant of t, which is t (58) = -4.923, p < 0.05.

Type of 
personality No. Mean

Self assessment 
scale – Energy 

subscale

Introvert 30 8.1667

Extrovert 30 11

Self assessment 
scale – Sociability 

subscale

Introvert 30 7.0333

Extrovert 30 12.4

Self assessment 
scale – 

Perseverance 
subscale

Introvert 30 12.7

Extrovert 30 8.5667

Self assessment 
scale – Social 
intelligence 

subscale

Introvert 30 9.5

Extrovert 30 13.3

Self assessment 
scale – Dominance 

subscale

Introvert 30 7.6

Extrovert 30 11.533

Self assessment 
scale – 

Conscientiousness 
subscale

Introvert 30 13.5

Extrovert 30 8

Self assessment 
scale – Optimism 

subscale

Introvert 30 7.8

Extrovert 30 13.367

Self assessment 
scale – Emotional 
stability subscale

Introvert 30 6.5

Extrovert 30 9.7667

Table 5: Statistical values of groups at self assessment scale
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Levene choice 
equality test Mean equality t test

F p t df p 

Self assessment 
scale – Energy 
subscale

Equal alternatives 2.599 .112 -4.923 58 .000

Unequal alternatives -4.923 54.607 .000

Self assessment 
scale – Sociability 
subscale

Equal alternatives .603 .441 -8.076 58 .000

Unequal alternatives -8.076 55.246 .000

Self assessment 
scale – 
Perseverance 
subscale

Equal alternatives .571 .453 10.467 58 .000

Unequal alternatives 10.467 57.293 .000

Self assessment 
scale – Social 
intelligence 
subscale

Equal alternatives 17.365 .000 -7.238 58 .000

Unequal alternatives -7.238 40.877 .000

Self assessment 
scale – Dominance 
subscale

Equal alternatives 4.718 .034 -5.514 58 .000

Unequal alternatives -5.514 50.413 .000

Self assessment 
scale – 
Conscientiousness 
subscale

Equal alternatives .314 .577 11.372 58 .000

Unequal alternatives 11.372 54.381 .000

Self assessment 
scale – Optimism 
subscale

Equal alternatives .030 .863 -11.617 58 .000

Unequal alternatives -11.617 55.992 .000

Self assessment 
scale – Emotional 
stability subscale

Equal alternatives 1.670 .201 -4.538 58 .000

Unequal alternatives -4.538 54.155 .000

Table 6: t test for the self assessment scale

The mean of the values from the tests for the 
energy of extrovert adolescents is significantly higher 
(M = 11, p < 0,05) than the one for introvert adoles-
cents (M = 8.2).

By analyzing the data from the table 6, we can ob-
serve that there are differences regarding energy as a 
dimension of self assessment between introvert and 
extrovert adolescents.

Specific assumption 2: There are differences 
between introvert and extrovert adolescents regarding 
sociability as a dimension of self assessment.

Regarding sociability, we can observe that the 
mean obtained on the sample of introvert adolescents 
is 7, which corresponds to a low level, while the mean 

obtained by extrovert adolescents for this parameter is 
12.4, which corresponds to a very high level.

By performing a statistical analysis on the data, we can 
observe that the Levene dispersion equality test is sta-
tistically insignificant, which highlights a homogeneous 
dispersion of the two groups. In this case, we will trust the 
first variant of t, which is t (58) = -8.076, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for the soci-
ability of extrovert adolescents is significantly higher 
(M = 12.4, p < 0,05) than the one for introvert ado-
lescents (M = 7).

By analyzing the data from the table 6, we can ob-
serve that there are differences regarding sociability as 
a dimension of self assessment between introvert and 
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extrovert adolescents.
Specific assumption 3: There are differences 

between introvert and extrovert adolescents regarding 
perseverance as a dimension of self assessment.

Regarding perseverance, we can observe that the 
mean obtained on the sample of introvert adolescents 
is 12.7, which corresponds to a high level, while the 
mean obtained by extrovert adolescents for this pa-
rameter is 8.6, which corresponds to a medium level.

By performing a statistical analysis on the data, we can 
observe that the Levene dispersion equality test is sta-
tistically insignificant, which highlights a homogeneous 
dispersion of the two groups. In this case, we will trust the 
first variant of t, which is t (58) = 10.467, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for the per-
severance of introvert adolescents is significantly hi-
gher (M = 12.7, p < 0,05) than the one for extrovert 
adolescents (M = 8.6).

By analyzing the data from the table 6, we can ob-
serve that there are differences regarding perseverance 
as a dimension of self assessment between introvert 
and extrovert adolescents.

Specific assumption 4: There are differences 
between introvert and extrovert adolescents regarding 
social intelligence as a dimension of self assessment.

Regarding social intelligence, we can observe that the 
mean obtained on the sample of introvert adolescents 
is 9.5, which corresponds to a medium level, while the 
mean obtained by extrovert adolescents for this parame-
ter is 13.3, which corresponds to a very high level.

By performing a statistical analysis on the data, we 
can observe that the Levene dispersion equality test 
is statistically insignificant, which highlights a homo-
geneous dispersion of the two groups. In this case, we 
will trust the first variant of t, which is t (40.88) = 
-7.238, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for the soci-
al intelligence of extrovert adolescents is significantly 
higher (M = 13.3, p < 0,05) than the one for introvert 
adolescents (M = 9.5,).

By analyzing the data from the table 6, we can 
observe that there are differences regarding social in-
telligence as a dimension of self assessment between 
introvert and extrovert adolescents.

Specific assumption 5: There are differences 
between introvert and extrovert adolescents regarding 
dominance as a dimension of self assessment.

Regarding dominance, we can observe that the 
mean obtained on the sample of introvert adolescents 

is 7.6, which corresponds to a medium level, while 
the mean obtained by extrovert adolescents for this 
parameter is 11.5, which corresponds to a high level.

By performing a statistical analysis on the data, we 
can observe that the Levene dispersion equality test 
is statistically insignificant, which highlights a homo-
geneous dispersion of the two groups. In this case, we 
will trust the first variant of t, which is t (40.88) = 
-5.514, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for the do-
minance of extrovert adolescents is significantly hi-
gher (M = 11.5, p < 0,05) than the one for introvert 
adolescents (M = 7.6).

By analyzing the data from the table 6, we can ob-
serve that there are differences regarding dominance 
as a dimension of self assessment between introvert 
and extrovert adolescents.

Specific assumption 6: There are differences 
between introvert and extrovert adolescents regarding 
conscientiousness as a dimension of self assessment.

Regarding conscientiousness, we can observe that the 
mean obtained on the sample of introvert adolescents is 
13.5, which corresponds to a very high level, while the 
mean obtained by extrovert adolescents for this parame-
ter is 8, which corresponds to a medium level.

By performing a statistical analysis on the data, we can 
observe that the Levene dispersion equality test is sta-
tistically insignificant, which highlights a homogeneous 
dispersion of the two groups. In this case, we will trust the 
first variant of t, which is t (58) = 11.37, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for the con-
scientiousness of introvert adolescents is significantly 
higher (M = 13.5, p < 0,05) than the one for extrovert 
adolescents (M = 8).

By analyzing the data from the table 6, we can 
observe that there are differences regarding conscien-
tiousness as a dimension of self assessment between 
introvert and extrovert adolescents.

Specific assumption 7: There are differences 
between introvert and extrovert adolescents regarding 
optimism as a dimension of self assessment.

Regarding conscientiousness, we can observe that 
the mean obtained on the sample of introvert adoles-
cents is 7.8, which corresponds to a medium level, while 
the mean obtained by extrovert adolescents for this pa-
rameter is 13.37, which corresponds to a very high level.

By performing a statistical analysis on the data, 
we can observe that the Levene dispersion equality 
test is statistically insignificant, which highlights a 
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homogeneous dispersion of the two groups. In this 
case, we will trust the first variant of t, which is t (58) 
= -11.617, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for the op-
timism of extrovert adolescents is significantly higher 
(M = 13.37p < 0,05) than the one for introvert ado-
lescents (M = 7.8).

By analyzing the data from the table 6, we can ob-
serve that there are differences regarding optimism as 
a dimension of self assessment between introvert and 
extrovert adolescents.

Specific assumption 8: There are differences 
between introvert and extrovert adolescents regarding 
emotional stability as a dimension of self assessment.

Regarding emotional stability, we can observe that 
the mean obtained on the sample of introvert adoles-
cents is 6.5, which corresponds to a low level, while 
the mean obtained by extrovert adolescents for this 
parameter is 9.77, which corresponds to a high level.

By performing a statistical analysis on the data, we can 
observe that the Levene dispersion equality test is sta-
tistically insignificant, which highlights a homogeneous 
dispersion of the two groups. In this case, we will trust the 
first variant of t, which is t (58) = -4.538, p < 0.05.

The mean of the values from the tests for the emo-
tional stability of extrovert adolescents is significantly 
higher (M = 9.77, p < 0,05) than the one for introvert 
adolescents (M = 6.5).

By analyzing the data from the table 6, we can ob-
serve that there are differences regarding emotional 
stability as a dimension of self assessment between 
introvert and extrovert adolescents.

This hypothesis highlights the existence of a sig-
nificant difference between introvert and extrovert 
adolescents regarding self assessment. Thus, introvert 
adolescents asses themselves as being conscientious 
and perseverant at high levels, energetic, optimistic, 
dominant and social intelligent at medium levels and 
with low levels of sociability and emotional stability. 
On the other hand, extroverts asses themselves on 
average as being sociable, optimistic, with a high level 
of social intelligence, energetic, dominant, with a high 
emotional stability and perseverant and conscientious 
at medium levels.

The differences regarding self assessment between 
introverts and extroverts could be explained through 
the theory of C. G. Jung, through the dominant orien-
tation of the libido and of the psychical energy. Thus, 
introverts have this orientation towards their own selves 

and, as a consequence, consume more energy through 
auto reflection. Extroverts, by channeling their energy 
mostly towards the external world, are less preoccupied 
by self assessment and more preoccupied of expressing 
themselves during various activities.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

In the present article, I have tried to highlight, 
with the purpose of endorsing my assumptions, the 
existence of a correlation between self assessment and 
self esteem in the case of adolescents, as well as the 
existence of differences in the levels of self esteem and 
self appreciation for introvert adolescents compared 
to extrovert adolescents.

Adolescence, the stage of transition between child-
hood and adulthood, is a period with a high emotio-
nal load, where self awareness manifests intensely and 
the self image is contoured. Thus, it is necessary that 
adolescents are sustained and encouraged to form an 
accurate and realistic evaluation of their performances.

The self assessment that adolescents manifest is 
tied to self esteem. The process through which an 
adolescent is capable of interacting, to integrate and 
adapt to the social environment, by adjusting his be-
havior based on the requirements of the environment 
is influenced by the way he  assesses himself 0 as well 
as by his self esteem. Thus, having high levels of self 
esteem, adolescents are more sociable, attend more so-
cial events and have better psychological adaptation.

Based on these ideas, I decided to contribute to the 
particularization of the personality traits of introvert 
adolescents compared to extrovert adolescents. Also, I 
decided to highlight and analyze the link which exists 
at the personality level between the self assessment 
and the self esteem of adolescents.

After applying the instruments of investigation 
and performing the data analysis, the assumptions 
made in this study have been confirmed. This fact 
helped me express a series of interpretations through 
which I have tried to highlight the presence of sig-
nificant differences between introvert and extrovert 
adolescents regarding self assessment.

The first assumption endorses the existence of a 
correlation between energy, sociability, perseverance, 
social intelligence, dominance, conscientiousness, op-
timism and emotional stability as dimensions of the 
self assessment and the self esteem of adolescents. 
Thus, the level of the self esteem of adolescents is 
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closely tied to the level of self assessment.
The second assumption has confirmed the fact that 

there are significant differences between introvert and 
extrovert adolescents regarding the attitude towards 
their own selves. Introvert adolescents have a prepon-
derantly negative attitude towards themselves, which 
influences their way of reporting themselves to the 
social environment and their relations to others, com-
pared to extrovert adolescents, who have a preponde-
rantly positive attitude towards themselves, which ena-
bles them to have well developed social abilities.

The final assumption confirms the existence of a 
significant difference between introvert and extrovert 
adolescents regarding energy, sociability, perseveran-
ce, social intelligence, dominance, conscientiousness, 
optimism and emotional stability as dimensions of 
self assessment. Thus, introvert adolescents asses 
themselves as being conscientious and perseverant at 
high levels, energetic, optimistic, dominant and social 
intelligent at medium levels and with low levels of 
sociability and emotional stability. On the other hand, 
extroverts asses themselves on average as being socia-
ble, optimistic, with a high level of social intelligence, 
energetic, dominant, with a high emotional stability 
and perseverant and conscientious at medium levels. 

The assessments and perceptions which adolescents 
have regarding their own self derive from the evolution 
of self assessment, having a high impact on diminis-
hing the problems and difficulties which adolescents 
must face in order to obtain a successful adaptation.

Introvert adolescents represent, in general, a social 
category with reduced possibilities to adapt and inte-
grate, which affects their social relations and which 
could generate feelings of inferiority, helplessness, di-
sappointment and anxiety. Extrovert adolescents be-

nefit from a much better accommodation to the social 
environment, which helps them to integrate easier.

The difficulties which I faced in order to produce 
this article were related to finding the group of intro-
vert adolescents.

The limitations of the study are related to the 
small number of selected subjects for analysis, thus, it 
could be further improved by surveying more adoles-
cents. Also, the study could investigate other psycho-
social and family factors, which can have an impact 
on the personality traits of adolescents: the assessed 
self image, the ideal self image, their environment of 
origin, their relation with their parents etc.

As future research topics we propose:
The relations between the way in which adoles-

cents view themselves and the way in which they are 
seen by their colleagues, regarding the same types of 
personalities that I studied.

The relations between adolescents’ self assessment 
and their ideal self, in the case of introverted and ex-
troverted personalities

Evaluating the level of self assessment, based on 
the degree of correlation between the self image pro-
duced by self evaluation, the self image attributed by 
others and the ideal self image of adolescents, in the 
case of introverted and extroverted personalities.

As advice, I consider that a program to raise self 
awareness should be implemented in schools, based 
on a program focused on improving adolescent self 
esteem, in order to help students assess themselves 
correctly and to obtain a higher level of acceptance, 
thus gaining self respect and self confidence, which 
are mandatory for them to integrate and adapt soci-
ally and professionally.
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