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A. Perspectiva Studentului

a. Spre o nouă paradigmă de învățare?

În primul rând este necesar de menționat faptul că 
acest studiu este conceput și executat din perspectiva 
și cu predispozițiile neintenționate ale generației X. Se 
încearcă, așadar, comunicarea unei perspective cu un 
grad de imparțialitate cât mai ridicat în legătură cu 
impactul tehnologic asupra generațiilor următoare. 
La începutul celei de-a doua jumătăți a anului 2017, 
putem spune că studiile executate de către nativii 
generației Y încep să apară. Acest lucru se întâmplă 
în principal datorită faptului că, abia acum, nativii 
generației Y ajung la vârsta aferentă studiilor de 

cercetare post-universitare. 
În timp ce generația Y constituie populația 

desemnată a studiului, beneficiarii reali ai rezultatelor 
sunt membrii generației Z. În termeni generali 
vorbind, studiul înglobează literatura oarecum săracă 
despre educație a novicilor digitali ai generației Y, dar 
manifestă un optimism activ prin speranța că acest 
subiect își va regăsi relevanța în încercările viitoare de 
optimizare mai complexă a sistemelor educaționale de 
către cetățenii globali ai generației Z. Dacă în legătură 
cu generația X putem vorbi de un randament pur 
analogic, iar despre generația Y ca pionieri digitali, 
despre un randament analog-digital, despre generația 
Z, se poate afirma cu certitudine că reprezintă generația 
cea mai avansată digital și a cărei normalitate înnăscută 

The Function of the Textual – Emotional Paradigms in eLearning

This project initiates the search and identification of the data collection and processing instruments with the 
highest degree of transparency and objectivity. In this process, the ‘Moodle’ educational platform is accountable 
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mici. Rezultatele de asemenea sunt indicative că 
‘speranța de performanță este de 1.148 și sugerează 
promovarea instrumenteleor mediatizate computerizat 
la un interval de confidență de 95% (p-value=0.036). 
Conform cu analizele existente, ‘anticiparea eforturilor’ 
și ‘influența socială’ sunt de 2.041 și cu 1.396 mai 
probabil să influențeze adopția instrumentelor de 
comunicare mediată computerizat la un interval de 
încredere de 95%. În ceea ce privește ‘condițiile de 
facilitare,’‘motivație hedonică’ și ‘preț,’ se observă un 
raport al cotei brute de 0.004, 1.797 și respectiv de 
1.066, care este o indicație a influenței semnificative 
asupra adopției și folosirii instrumentelor de comunicare 
mediatizată computerizat în rândul respondenților din 
‘Generația Y.’ Acestea sunt semnificative din punct 
de vedere statistic la fel ca și efectul ‘Obiceiului’ și al 
factorului nou introdus -‘Conveniența Percepută,’ care 
au înregistrat un raport al cotei brute cu valori de 1.065 
și 0.677, la un nivel de importanță de 95%.6 

Cu relevanță deosebită pentru acest studiu este 
‘motivația hedonică.’ Aceasta este definită ca delectarea 
sau plăcerea derivată din folosirea tehnologiei. 

‘Motivația hedonică,’ s-a demosntrat că joacă un 
rol important în determinarea nivelului de acceptare 
și utilizare al tehnologiei (Brown et al. 2005). 
Utilizatorilor le place să folosească tehnologii care vin 
cu funcționalități și instrumente inovative. Azi, cele mai 
multe plaftorme sociale media oferă emoticoane pe care 
utilizatorii le pot accesa ca să-și exprime emoțiile avute 
la un anumit moment dat. Emoji-urile  devin rapid o 
parte incredibil de importantă a felului în care oamenii 
distribuie mesajele între ei în cadrul plaformelor sociale 
media. În conformitate cu un raport ‘Shopify’ din anul 
2016, reiese că platformele care deservesc comunicarea 
mediatizată computerizat tranzacționează până la 63% 
din imagini, care au devenit un mod inovativ de ajutor 
în formularea și transmiterea mesajului. Emoji-urile 
rezonează foarte bine cu populația tânără datorită 
modului distractiv, drăguț și rapid de transmitere a 
mesajului celeilalte părți. Dintr-un studiu efectuat de 
‘WordStream’ reiese că un tweet care conține un emoji, 
a avut o rată cu 25.4% mai mare de interacțiune decât 
exact același tweet fără vreun emoji. În conformitate 
cu Thong et al. 2006, percepția asupra bucuriei și 
a distracției influențează în mod direct nivelul de 
acceptanță și utilizare al tehnologiei.7

Exprimarea sentimentului așadar creează 
angajament interpersonal și dezvoltă interacțiunea 
socială. Este interesant de investigat dacă facilitarea 
acestei funcții în programele educaționale digitale este 
asociată cu percepția unui nivel mai bun de educație și 
cu un grad superior de satisfacție al studentului față de 
procesul educațional. Indicativă la acest moment este 
punctarea distincției dintre studiul satisfacției reale și 
al satisfacției raportate. 

b. Evaluarea în funcție de clasificarea tipologiei 
studentului 

În mod evident există mai multe tipuri de 
clasificări ale studentului modern în funcție de modul 
de procesare al informației. Dacă ar fi să inițiem o 
primă investigare asupra genului masculin sau feminin 
raportat la procesarea emoțională, probabil că s-ar 
evidenția o corelare puternică între persoanele de gen 
feminin și expresivitatea emoțională. Acest grup ar 
aparține în proporție dominantă clasei de “simțitori,” 
sau a  “empaților.” Aceștia au o predispoziție naturală 
de conștientizare și procesare a emoțiilor personale și 
de grup. Chestiunea care ar putea fi investigată este 
măsura în care acest eșantion devine un indicator 
reprezentativ al factorului emoțional digital. 

Cele trei mari clase de studenți sunt împărțite 
după metodele de procesare ale informației. Primii 
sunt “Simțitorii” sau ‘cei a căror percepție avansată se 
bazează pe simțuri’ care acționează mai mult instinctual 
și care conștientizează mult mai ușor emoțiile intuitive 
reprezentate de conecțiuni puternice între statusurile 
sentimentale și cele de conștientizare. Aceștia sunt 
urmați de “Gânditori” sau ‘cei a căror percepție avansată 
se bazează pe conceptualizare’ și care procesează 
informația prin axarea pe complexitatea simbolică 
a problemei preferând conceptualizări abstracte. În 
rândul trei sunt cuprinși ‘cei a căror percepție avansată 
se bazează pe transpunere’ și posedă excelente abilități 
de procesare reflexivă. Aceștia au nevoie adesea de 
timp pentru procesarea complexității perceptuale a 
stimulilor în concepte abstracte. Reflectorii sunt buni 
la generarea de idei și a unor abordări noi, însă nu 
sunt atenți la transpunerea acestora în acțiuni.8 Într-
un studiu JAWS al emoțiilor prin intermediul analizei 
conținutului textual, reiese că gradul de confidență în 
acuratețea informațiilor se situează între 75% și 90%.9 
Evaluarea individuală de cluster a celor cinci emoții de 
bază, ură, bucurie, frică, surpriză și extenuare conferă 
precizie în procentaj de 92%, 73%, 86%, 91% și 
100%, având media acurateții pentru determinarea 
emoțiilor de 88.7%.10 

Intervalele de încredere tind să devină tot mai 
precise în evaluarea sentimentelor asociate cu factorii 
digital educaționali. Oferind așadar o bază solidă de 
pornire, rezultatele analizelor textuale pot fi ulterior 
trecute prin mai multe asocieri pentru testarea și 
eventual identificarea unor posibile corelații. 

O posibilă direcție ar putea fi cea a legăturii claselor 
de studenți cu cele cinci tipuri de emoții de bază și cele 
cinci tipuri de personalități.  O investigație în această 
direcție este inițiată de Davide Marengo et al. 2017, 
care studiază corelarea între sentimentele subiectului, 
exprimarea acestora prin simboluri grafice și clasele 
distincte de personalități. 11
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eforumuri a topicilor de curs, gradul de colegialitate al 
studenților etc. 

Fiind așadar în acord general că fiecare receptor 
este și emițător și că fiecare emițător este la rândul 
său și receptor, se poate deduce o anumită polarizare 
contextual emoțională a  schimbului informațional.

Mesajul unui text, al unui discurs, nu poate 
fi izolat artificial, analizat separat de sursa lui, de 
emițător. Ansamblul afectiv, motivația care determină 
o conduită sau alta, tipul temperamental, gândirea, 
dispozițiile de moment ș.a., constituie contextul intern 
care joacă un rol fundamental în selectarea mijloacelor 
de expresie și prin care întotdeauna sunt filtrate toate 
influențele externe. Un proces asemănător are loc și în 
cazul receptorului care, în funcție de starea sa emotivă 
și de alți factori de ordin psihic, decodează mesajul într-
un fel sau altul. Perspectiva psiholingvistică permite 
studiul spectrelor de bipolaritate ale limbajului, al 
realizărilor funcției lui de comunicare în încercările de 
organizare a expresiei și de interpretare a acesteia de 
către receptor.14 

Percepția este așadar influențată de emoție, 
iar realitatea exterioară devine prin excelență o 
realitate individuală. Externalizarea facilitată atât 
prin intermediul unor valențe interioare ale unui 
limbaj personal, dar și prin apartenența individuală 
la valențele limbajului contextual, dă naștere actului 
comunicațional personalizat prin limbaj.

Limbajul este concretizarea simbolică a 
experiențelor referitoare la același obiect. El 
manipulează diferitele procedee ale logicii și gramaticii, 
le relaționează, le instituie în universul informațional 
cortical ce stă sub imperiul timpului individual.15 […] 
Cititorul nu este doar consumator, ci și producător al 
textului. Receptarea este condiționată și de factorul 
social al memoriei colective […]16

Stările emoționale și stările neuronale raționale se 
constituie ca un algoritm binar cu funcție de factori 
nucleari în procesul de calibrare al paradigmelor de 
învățare.

Bazele neuronale moderne ale proceselor de decizie 
și ale alegerii economice din cadrul neuroeconomiei 
verifică traseul anatomic al procesului de învățare în 
care sunt implicate părți ale cortexului prefrontal, 
hipocampusul, ganglia bazală și a hipotalamusului cu 
amigdala.17 În acest cadru este important de menționat 
rolul ‘oglindirii sau mirroring-ului neuronal,’ care 
este un process ce integrează în mod deplin stările 
neuronale de reflexie în procesele interne de simulare 
continuă. Acestea includ exprimarea emoțiilor prin 
intermediul expresiilor corporale, cum ar fi expresiile 
faciale. Așadar, acest mecanism de reflexie neuronală 
și simulare internă asigură baza neurală pentru 
contagiunea emoțională externă.18

Contagiunea socială și fluidizarea informației se 
realizează prin interacțiune și modul de comunicare. 

Se pare că cel din urmă conferă un rol decisiv în 
propagarea informației, mai ales atunci când aceasta 
este augmentată emoțional.

Printre rezultatele de dată recentă aplicabile acestei 
sfere de interes, se pot enumera o serie de corelări între 
sentimentele subiectului, exprimarea acestora prin 
simboluri grafice emotive aferente stării și a claselor 
distincte de personalități.19 Acest studiu modelat pe 
“Big Five Questionnaire” testează ipoteza lexicală care 
susține că ‘cuvintele și expresiile folosite în mod uzual 
de oameni tind să reflecteze diferențele individuale.’20 
Rezultatele demosntrează și susțin viabilitatea folosirii 
emoji-urilor ca instrumente precise în procesul de 
evaluare al personalității individuale. Corelarea dintre 
gradele de identificare cu emoji și cele cinci mari 
trăsături de personalitate se evidențiază cel mai bine în 
rezultatele obținute pe scara Likert pentru agreabilitate, 
extraversiune, stabilitate emoțională, deschidere spre 
experiențe noi și conștiinciozitate. Utilizarea a 36 din 
91 de emoji-uri s-a dovedit relevantă în identificarea 
a trei tipuri de personalități. Cu cel mai mare grad 
de corelare s-a poziționat agreabilitatea, urmată de 
extraversiune și stabilitatea emoțională. Corelații 
mai puțin semnificative s-au identificat în relația cu 
deschiderea spre experiențe noi și conștiinciozitate.21 
Un alt studiu de dată recentă, arată agreabilitatea ca 
fiind pozitiv corelată cu folosirea emoticoanelor în 
cadrul platformei Facebook, dar negativ corelată când 
acestea sunt folosite în texte sau emailuri.22 

Se pare că, până la momentul de față, s-a acumulat 
suficient momentum academic pentru a susține ideea 
de folosire a emoji-urilor în locul scărilor de evaluare 
subiective incrementale de pe scara Likert. Acest nou 
instrument propune o scară emoțională simplă dotată 
cu două valori emoționale pozitive și două negative 

.23

B. Perspectiva Instituțională

În timp ce există suficiente studii care diseminează 
gradul de satisfacție al studentului în mediul de 
învățământ tradițional, foarte puține studii au 
reușit să identifice care sunt factorii relevanți pentru 
învățământul online.24

Identificarea acestor factori poate începe cu tipurile 
de clasificări ale comunicării digitale, și anume, de la cea 
care reflectă dimensiunea temporală a învățământului 
online. Această clasă evaluează caracterul sincronic și 
asincronic al procesului educațional eLearning.

[…] Golonka et al. 2014, Lee et al. 2011b & 
Murphy et al. 2011, susțin că instrumentele de 
comunicare sincronice și asincronice au un efect pozitiv 
asupra ‘Generației Y’ în general, și asupra atitudinii 
acestora despre învățare, în mod special. Așa cum face 
referință (Hsiao 2012; Revere et al. 2011), sistemul 
asincronic, este unul în care indivizii lucrează în ritmul 
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al factorilor care influențează evaluările studenților 
legate de cursurile universitare și instructori […] Însă 
odată cu erupția tehnologiilor digitale de acum câteva 
decade, natura tradițională a proceselor educaționale, 
s-a schimbat (Aher & Repman, 1994).32 Progresul în 
această direcție a impus clarificări în ceea ce privește 
distincția între sistemele educaționale tradiționale și 
cele asociate cu sistemele și natura instrumentelor 
educaționale tehnologizate. Astfel ‘educația online 
a ajuns să nu fie aceeași cu educația la distanță, deși 
împărtășește atribuții similare. Ambele se manifestă în 
orice loc, la orice moment dat și sunt ambele în mod 
dominant bazate pe text. Cu toate acestea, aspectul 
critic diferențiator este acela că educația online este în 
mod fundamental un fenomen al comunicării de grup. 
În acest sens, modelul este mult mai apropiat de tipul de 
curs gen ‘seminar’ ce are loc ‘față-către-față’ (Harasim, 
2000, p. 50).’33 Grupurile de variabile luate în calcul 
sunt cele ‘instituționale (profesorale și studențești)’ 
și cele bazate pe ‘rezutate.’ Platforma de Învățare este 
formată din mediul tehnologic care susține experiența 
educațională. Suportul Tehnic reprezintă asistența 
primită de student asupra utilizării mediului tehnologic. 
Prezența Socială constă în proiecția participanților în 
interacțiunile online ca și persoane reale. Instructajul 
Direct facilitează expunerea directă a conținutului 
de către instructor. Interacțiunea Instructorului este 
interacțiunea dintre studenți și instructor. Interacțiunea 
studenților reprezintă interacțiunea dintre studenți. 
Designul Cursului constă în formatul instructiv al 
cursului. Rezultatele. Satisfacția Studentului reprezintă 
satisfacția studentului cu experiența educațională. 
Percepția Învățăturii față de Achiziția de Informație 
Nouă este percepția studentului asupra învățării 
efective ca parte a experienței educaționale. Percepția 
Învățăturii față de Abilitatea de Transfer, reprezintă 
percepția studentului asupra gradului de aplicare 
a noilor cunoștințe în contexte noi și diferite.34 
Corelația este considerată puternică atunci când r 
≥ 0.6. În conformitate cu acest criteriu, rezultatele 
indică faptul că satisfacția studentului este puternic 
corelată cu prezența socială (.606), instructajul direct 
(.624), conținutul de învățat (.752) și designul cursului 
(.754). Nivelul de percepție al achiziției de cunoștințe 
este în mod pozitiv și puternic corelat cu conținutul 
învățăturii (.715) și formatul cursului (.723). Percepția 
abilității de transfer este de asemenea puternic și în 
mod pozitiv corelată cu conținutul învățăturii (.662) și 
designul cursului (.690).35 Cu toate acestea, o limitație 
majoră a studiului constă în faptul că toate valorile și 
toate variabilele provin dintr-un sondaj de tip survey. 
Dar aceasta este o limitare avută de un mare număr 
de alte studii pe subiect. Acest lucru înseamnă că ceea 
ce s-a măsurat cu adevărat, în realitate, nu este relația 
dintre un factor instituțional - formatul cursului și 
gradul de satisfacție al studentului - care este o percepție 

și percepția învățării, ci de fapt,  ceea ce se măsoară 
în realitate este relația dintre ‘percepția’ factorului 
instituțional -  percepția asupra formatului studiului 
și nu a cursului în sine și satisfacția studentului și 
percepția asupra procesului de învățare.36

În timp ce conținutul poate fi îmbunătățit relativ 
ușor, o scurtă trecere în revistă a celor menționate 
anterior indică faptul că dintre toate variabilele cu 
funcție de criteriu de control al calității, designul 
cursului, conferă cele mai înalte valori de corelare. 
Și anume,  gradul de corelație este cel mai puternic 
cu satisfacția studentului (.754), urmat de nivelul 
de percepție al achiziției de cunoștințe (.723) și de 
percepția abilității de transfer și aplicare a informației 
în contexte noi (.690). Așadar cele trei criterii pivotale 
de control al calității confirmă poziția de importanță 
supremă a designului cursului ca interfață a modului 
de transmitere în ambele sensuri a conținutului 
educațional. 

La acest punct, se poate aduce în discuție 
investigarea rolului expresivității emoționale prin 
emoji ca soluție de îmbunătățire a designului cursului, 
și implicit a gradului de satisfacție a studentului. 

În vederea creșterii preciziei investigative este 
necesar să ne apropiem și de sfera mediului profesional. 
Aici trebuie investigat rolul emoji-urilor, și anume dacă 
au același rol, frecvență și impact la fel ca și în rețelele 
sociale. În acest sens, menționăm un studiu cu o ordine de 
magnitudine similară celui care dezbate sincronicitatea 
și asincronicitatea fenomenului educațional digital, 
dar care survolează o nouă paradigmă relevantă a 
transferului emoțional digital. Problematica este 
abordată din perspectiva și prin intermediul formulei 
‘interacțional versus tranzacțional.’37 De această dată 
însă, nu se urmărește axa temporală ci cea profesional-
individuală, mai precis, se investighează rolul 
elementelor de comunicare interacțional-emoționale 
în mediul comunicării profesionale. 

În pofida faptului că acest studiu face referință la 
emoticoane și nu la emoji, credem că este rezonabil să 
transferăm și să considerăm aplicabilitatea rezultatelor 
ca fiind general egal valide și în cazul emoji-urilor. 
Suntem nevoiți să acceptăm această generalizabilitate 
globală, în principal, din două motive. Primul, se 
datorează lipsei majore de studii în domeniu. Iar 
cel de-al doilea, constă în faptul că, emoji-urile, nu 
reprezintă altceva decât următoarea etapă cronologică 
de dezvoltare a unui simplu limbaj analog - digital 
ortografic de punctuație - emoticoanele, într-un sistem 
exclusiv infografic digital – emoji, sistem ulterior 
încadrat de sectorul Teoriei Bogăției Informației. 

După apariția hipertextului, aceste simboluri 
au intrat definitiv în sfera TBI sau MRT - Media 
Richeness Theory.38 Aceasta are ca scop primar definit 
reducerea ambiguității și echivocității. În același timp 
asigură procesarea imediată a informațiilor bogate, 
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Concluzii 

Raportat la ideile generale de până acum, probabil 
că elementul care necesită o calibrare imediată este 
designul metodelor de colectare a datelor. Pentru 
evaluarea cât mai completă a feedback-ului emoțional 
din învățământul digital, obiectivul principal în 
elaborarea acestora este crearea unui model conceptual 
computațional de colectare și analiză imparțial. Ușoara 
diferență între acestea, după cum s-a semnalat anterior, 
și anume, dintre autoraportarea de tip survey și 
colectarea direct din platformă a grupurilor de emoji 
chiar de către cercetători, poate conduce în fapt, la 
testarea percepției și nu a mecanismului educațional în 
sine. Considerând că instrumentul de colectare brută 
al informației este platforma eLearning Moodle, devine 
imperativă evaluarea instrumentului în literatura de 
specialitate și a celor mai recente actualizări în ceea ce 
privește funcționalitățile plaftformei.  

Un studiu de dată recentă tratează în mod direct 
problema adecvabilității și a viabilității instrumentelor 
de colectare de date digitale. Acest studiu, confirmă ca 
instrument valid de colectare platforma educațională 
Moodle, fapt care prin rezultatele finale, influențează 
direct atât validitatea internă cât și pe cea externă a 
studiului. Așadar, designul și metodele de colectare ale 
datelor din studiul prezent, sunt sensibile la semnalele, 
atenționările și concluziile studiilor anterioare și își 
propune alegerea unor instrumente de colectare cât 
mai transparente și cât mai obiectiv verificabile. În 
vederea creșterii gradului de imparțialitate în colectare, 
studiul prezent își propune să avanseze cunoștințele în 
domeniu printr-o metodă deja verificată și validată. 

Diferența însă constă în colectarea a două seturi 
de date, care aparține fiecare în parte unei instituții de 
învățământ diferite. Se intenționează o colectare care 
să recolteze datele grupului test, căruia i se solicită 
în mod intenționat evaluarea sesiunilor, aferent 
Universității Nr. 1, și datele grupului de control, doi, 
care va fi instruit doar să folosească liber empoji-uri 
în negocierile concluziilor de pe eforumurile clasei, 
aferent Universității Nr. 2. Intenția așadar, este aceea 
de a investiga două seturi de date distincte, folosind 
ca instrument unic de colectare al feedback-ului 
emoțional prin emoji platforma educațională Moodle.50 
În această confirgurație, setul de date al Universității 
Nr.1 ar funcționa ca test grup, pe când cel aparținând 
Universității Nr. 2, ar avea rol de control grup. 

În ceea ce privește variabilele și instrumentele de 
analiză luate în considerație, se poate specifca faptul 
că, analiza sentimentului din grupul de control poate 
include și analiza textuală pentru verifcarea intervalelor 
de confidență eferente expresivității emoționale. Alte 
formule de modelare a datelor pot include evaluarea 
posibilelor corelări dintre asincronic și tranzacțional, 
precum și, dintre sincronic și interacțional. 

Sincronicitatea tinde să se manifeste mai mult in social, 
pe când asincronicitatea este recurentă mai mult in 
tranzactional. Se observă o corelare puternic pozitivă 
cu folosirea emoji-urilor în platforma Facebook – 
Interacțional, dar negativă în schimburile scrise din 
emailuri. Se impune așadar și o eventuală clarificare 
a diferențelor actuale sau percepute dintre eforum și 
email.

În ceea ce privește manifestarea observabilă 
neintenționată a stărilor emoționale interne, acestea 
sunt evidente în dinamica tastării pe tastatura 
computerului. Pentru curarea datelor, grupurile de 
variabile pot fi extinse și la observarea performanței 
studentului într-un sector de timp predeterminat care 
să ia în calcul statusurile emoționale neexprimate. 
Acestea, spre exemplu, pot funcționa ca variabile de 
control în evaluarea raportului dintre semnificația 
cuvintelor folosite, intervalul în care au fost exprimate 
și reprezentarea conștientă a sentimentului prin emoji. 
Cu un grad egal de relevanță se impune investigarea 
atât a asocierilor cât și a discrepanțelor dintre contextul 
neconștientizat și modalitățile de exprimare vizibilă ale 
celui conștientizat. Așadar, în derularea procesului de 
analiză trebuie ținut cont că:

- frecvența erorii este mai mare dacă utilizatorul 
este trist – adevărat în 70% din cazuri

- viteza de tipărire este mai mare dacă utilizatorul 
este fericit – adevărat în 60% din cazuri

- rata de capitalizare a literelor este mai mare dacă 
utilizatorul este fericit – adevărat în 60% din cazuri

- latența și interacțiunea sunt mai mari dacă 
utilizatorul este fericit – adevărat în 50% din cazuri

- sesiunea durează mai mult dacă utilizatorul este 
trist – adevărat în 80% din cazuri.51

Alte variabile pot consta în evaluarea poziționării 
emoticoanelor în text. Spre exemplu, în funcție de 
poziția sufixă, rolul emoticoanelor poate fi clasificat 
în patru mari categorii. Primul este ‘markerul de 
atitudine’ care, în general, urmează semnăturile, 
‘markerul de glumă’ care urmează intenției de umor, 
‘markerul de ranforsare’ pentru mesaje expresive și 
‘markerul de atenuare’ în relație cu mesajele asociate 
cu sarcini.52 În acest context pot fi testate frecvențele 
acestor paradigme în interacțional și tranzacțional 
respectiv sincronic și asincronic.

În ceea ce privește trasarea concluziilor, acestea pot 
urma formulări mai conservative dar și mai progresive. 
În partea conservativă se situează concluziile desemnate 
pentru cohorta din care face parte cercetătorul. Acestea 
au șanse mari de acceptabilitate datorită gradului 
ridicat de verificabilitate. Acest model urmează 
paradigma XYX, în care cercetătorul investighează 
populațiaY și modelează concluziile pentru o cât mai 
bună accesibilitate din partea populației X. Varianta 
progresivă de concluzionare ar putea funcționa 
în paradigma XYYZ, unde agentul investigativ X 
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