
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
 

 

                                                                                Cu titlu de manuscris 

   CZU: 378(569.4)(=411.21)(043.2) 

 

 

 

JARJOURA BASMA 

 

 

INFLUENŢA CONTEXTULUI PSIHOSOCIAL ŞI PEDAGOGIC 

ASUPRA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII LA STUDENŢII ARABI,  

VIITOARE CADRE DIDACTICE, ÎN COLEGIILE ARABE ŞI 

MIXTE DIN ISRAEL 
 

 

 

SPECIALITATEA 533.01- PEDAGOGIE UNIVERSITARĂ 

Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe pedagogice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIŞINAU, 2016 



2 

 

Teza a fost elaborată în cadrul Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

 

Coordonator ştiinţific: 

Şevciuc Maia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar  

 

Referenţi ofociali: 

1. Andriţchi Viorica, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar  

2. Bazeli Laura, doctor în ştiinţe pedagogice (Israel) 

 

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:  

1. Guţu Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar - preşedinte 

2. Bîrnaz Nina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar – secretar ştiinţific 

3. Dandara Otilia, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 

4. Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în ştiinţe psihologice, profesor universitar 

5. Silistraru Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 

6. Duhlicher Olga, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 

 

Susţinerea tezei va avea loc la 19 mai, ora 15.00, sala 28/bl.I în şedinţa Consiliului Ştiinţific 

Specializat D 30.533.01-04 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, str. 

M.Kogâlniceanu, 65, Chisinau, MD 2009. 

 

Teza de doctor şi autoreferatul tezei pot fi consultate la biblioteca Universităţii de Stat din 

Moldova şi pe pagina WEB a C.N.N.A. (www.cnaa.md). 

 

 

Autorefertatul a fost expediat la data de 14 aprilie, 2016 

 

 

Secretarul Consiliului Ştiinţific Specializat 

Bîrnaz Nina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar             ___________ 

 

Coordonator ştiinţific, 

Şevciuc Maia, doctor în ştiinţe pedagogice conferenţiar universitar,           ___________  

 

Autor 

Jarjoura Basma                                                                                            ___________   

 

 

 

© Jarjoura Basma, 2016 

http://www.cnaa.md/


3 

 

REPRELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 

Actualitatea temei. În ultimii ani, a crescut interesul comunităţii ştiinţifice pentru 

dezvoltarea motivaţiei învăţării la studenţi, care este una din condiţiile primordiale de asigurare a 

succesului de integrare profesională a acestora. Cercetările recente în domeniu relevă că motivaţia 

afectează atitudinea studenţilor, abilitatea lor de a face faţă cerinţelor formării profesionale [28]. 

Interesul sporit pentru acest aspect ştiinţific a determinat realizarea mai multor cercetări care au 

avut drept scop ilucidarea diferitor teorii ale motivaţiei, a componentelor acesteia, pentru a 

consolida investigarea acestui concept şi, în consecinţă, pentru a face posibilă dezvoltarea 

motivaţiei, în general [70; 78].  

Motivaţia pentru învăţare a studenţilor, care îşi realizează studiile în colegii, este o 

problemă actuală la toate nivelurile învăţămîntului postsecundar. Managerii instituţiilor de 

învăţămînt şi cadrele didactice din colegiile private şi publice scot în evidenţă problema lipsei 

motivaţiei învăţării la studenţi [69, p. 731], caracterizată prin lipsa interesului pentru studii, lipsa 

curiozităţii pentru conţinuturile predate şi importanţa redusă pe care aceştia o acordă notelor şi nu 

procesului de învăţare în sine. De asemenea, studenţilor le lipseşte asiduitatea, învăţarea 

sistematică, competenţa de a-şi planifica eficient învăţarea şi dezinteresul pentru a obţine un 

randament mai înalt. Întîrzierile, absenţele de la ore şi plictiseala, insatisfacţia şi notele mici, lipsa 

persistenţei reflectă, de fapt, lipsa motivaţiei pentru învăţare [28, p.75; 69, p. 731-732]. Această 

situaţie poate genera consecinţe multiple în pregătirea profesională, în general, şi afectează 

calitatea pregătirii specialiştilor pentru sistemul educaţional, în special.   

Activitatea în calitate de cadru didactic şi supervizor didactic în cadrul Departamentelor de 

Educaţie Specială în Colegii Arabe şi mixte (Evreieşti) din Israel, interacţiunea strînsă cu studenţii, 

viitoare cadre didactice, care îşi fac studiile în aceste instituţii, ne-a permis să identificăm 

necesitatea evidentă de a explora impactul contextului psihosocial şi pedagogic al învăţării asupra 

motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice.  

În acest context, menţionăm că majoritatea studenţilor arabi îşi încep studiile în instituţiile 

de învăţămîntul superior la vîrsta de 18 ani, imediat după absolvirea liceului. Ei sunt mai mici (ca 

vîrstă), comparativ cu studenţii evrei, care au mai multă experienţă, sînt mult mai încrezuţi în sine, 

în special după efectuarea serviciului militar. Majoritatea studenţilor arabi se confruntă cu 

dificultăţi în plan psiho-social în momentul cînd pleacă dintr-un sat sau oraş, unde locuiesc doar 

arabi şi trebuie să se adapteze la un mediu nou (eterogen). 

De obicei, studenţii arabi sunt mai puţin informaţi despre faptul unde ar putea beneficia de 

consultaţii sau suport. Unii dintre ei, fiind neîncrezuţi în sine, întîmpină dificultăţi în alegerea unui 

anumit colegiu şi department, producîndu-se astfel transferuri frecvente de la o specialitate la alta, 

mărindu-se perioada de studii şi, în acest mod, crescînd probabilitatea de abandon academic [61]. 

În primul an de studii, aceşti studenţi se confruntă dificultăţi de adaptare academică (este foarte 

dificil pentru ei să se orienteze în campusul universitar), sunt depresivi şi deseori trăiesc emoţii de 

nelinişte. În plus la aceasta, ei au dificultăţi de a lua decizii de sine stătător şi deseori solicită ajutor 

şi sprijin [67; 84]. Mai mult ca atît, majoritatea studenţilor arabi la debutul carierei didactice, în 

situaţia în care apare oportunitatea de angajare, încep să activeze în şcolile arabe (datorită 

excesului de absolvenţi arabi care finalizează studiile în domeniul educaţiei, posibilităţile de 

angajare sînt reduse).  

În primul an de activitate în calitate de cadru didactic, absolvenţii întîmpină dificultăţi din 

cauza blocajelor, problemelor care vizează specificul organizaţional şi educaţional din cadrul 

şcolilor arabe. În contextul realităţii dificile şi complexe specifice şcolilor arabe, profesorii tineri 

încearcă să se autoafirme în sistemul educaţional, devenind deseori frustraţi, neajutoraţi şi chiar 

dezamăgiţi. 
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Alegerea profesiei de cadru didactic de către arabii din Israel este, practic, unica 

oportunitate de angajare în cîmpul muncii. În situaţia în care aceasta mai este însoţită şi de 

prezenţa emoţiilor negative descrise mai sus, putem vorbi de repercusiuni majore asupra 

performanţei didactice a angajaţilor din sistemul educaţional [25; 59]. 

Descrierea situaţiei în domeniu şi identificarea problemelor  de cercetare. Societatea 

arabă-israeliană cuprinde aproximativ 20% din populaţia Israelului [91]. Arabii sunt o minoritate 

băştinaşă în Israel. Această minoritate include musulmani, creştini şi druzi. Studenţii arabi 

constituie aproximativ 25% din totalul studenţilor ce îşi fac studiile în domeniul educaţional din 

toate instituţiile de învăţămînt din Israel şi ocupă aproximativ 30% din totalul studenţilor care 

învaţă în colegiile pedagogice. În pofida faptului că există un interes sporit referitor la evaluarea 

instituţiilor educative cu profil pedagogic din Israel, performanţa studenţilor arabi, viitoare cadre 

didactice, rămîne a fi puţin studiată şi cercetată, comparativ cu situaţia studenţilor evrei [26]. 

La etapa actuală, în literatura de specialitate din Israel, tematica formării iniţiale a 

studenţilor arabi, viitoare cadre didactice, este puţin reflectată. În contextul formării iniţiale a 

viitoarelor cadre didactice arabe, cercetările ştiinţifice evidenţiază doar cîteva probleme, cum ar fi 

atitudinile şi aşteptările studenţilor arabi, relaţiile dintre studenţii arabi şi evrei, în contextul 

educaţiei multiculturale, provocările în învăţămîntul superior, motivaţia în alegerea unei profesii 

didactice, performanţa academică şi dificultăţile tinerilor profesori [e.g. 27; 38; 48; 50; 51; 57; 59; 

66; 79; 83; 84; 85]. Foarte puţine cercetări s-au focusat pe abordarea motivaţiei învăţării. De 

exemplu, Peleg & Raslan [67] au cercetat evaluarea formării iniţiale a cadrelor didactice 

minoritare în cadrul unui colegiu mixt; Saada [75] a studiat învăţarea autoreglată şi autoeficacitatea 

didactică a studenţilor ce îşi fac studiile în colegiile pedagogice arabe. Mai tîrziu, Saada [76] a 

cercetat relaţia dintre stima de sine şi orientarea motivaţională a adolescenţilor arabi din Israel; 

Totri [84] a studiat nevoile studenţilor arabi, viitoare cadre didactice din colegiile pedagogice şi 

gradul lor de integrare în colegiile mixte; Boimel şi alţii [41] au cercetat interacţiunea dintre 

studenţii arabi şi evrei în activitatea de învăţare, şi anume - "ce învaţă studenţii arabi şi evrei, unii 

de la alţii?". Respectiv, majoritatea investigaţiilor s-au concentrat pe probleme de ordin 

educaţional, cultural şi politic existente în cadrul colegiilor şi acţiunea acestora în domeniul 

educaţional, şi mai puţin pe efectele acestor condiţii asupra motivaţiei învăţării la studenţi. Din 

cercetările realizate pînă în prezent, unica publicată în Israel, care a evidenţiat direct motivaţia 

învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, a fost realizată de Agbaria [28]. Agbaria a 

examinat corelaţia dintre autoeficacitate şi gradul de participare în alegerea profesiei de cadru 

didactic ca predictori ai motivaţiei învăţării. Însă cercetarea a fost realizată într-un colegiu arab şi a 

implicat doar studentele musulmane arabe. Mai mult ca atît, studiile realizate s-au focusat pe 

problema motivaţiei şi au avut drept grup de referinţă studenţii arabi ca grup omogen, şi nu au 

făcut o diferenţiere între studenţii arabi care învaţă în colegii arabe şi mixte.  

În cadrul cercetări noastre, ne-am propus să abordăm probleme cărora nu li s-a acordat 

atenţie pînă în prezent, în pofida faptului că minoritatea arabă din Israel este una distinctă, unică 

din punct de vedere al caracteristicilor etnice şi culturale. De asemenea, această cercetare este 

orientată spre relevarea specificului motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, 

elucidarea din punct de vedere psihosocial şi pedagogic, a acţiunii de învăţare în colegiile arabe şi 

mixte din perspectiva studenţilor arabi, viitoare cadre didactice. 

Dacă pînă nu demult a existat doar un singur colegiu pedagogic pentru studenţii arabi, în 

prezent, tot mai mulţi studenţi arabi se orientează spre colegiile evreieşti [27; 67, p.117]. Această 

preferinţă a studenţilor arabi de a studia în colegiile evreieşti poate fi explicată din două 

perspective:  

1) Prima se referă la faptul că colegiile evreieşti propun studenţilor arabi să studieze în 

limba maternă după programe special elaborate pentru ei. 
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Astfel, colegiile evreieşti oferă studenţilor şansa de a-şi face studiile în două limbi: în 

ebraică, după programele propuse pentru studenţii evrei şi arabă, în cadrul programelor special 

elaborate pentru studenţii arabi (unde învaţă doar studenţii arabi). Această caracteristică specifică, 

promovată în colegiile evreieşti, condiţionează creşterea competiţiei de formare profesională 

iniţială a cadrelor didactice prin valorificarea posibilităţilor noi, special create pentru studenţii 

arabi, care solicită realizarea studiilor doar în limba arabă. În acest context s-a pus accent pe 

formarea iniţială a profesorilor arabi în colegiile evreieşti, care, în conformitate cu cerinţele 

Ministerului Educaţiei, vor activa în instituţiile de învăţămînt preuniversitar destinate 

educaţiei/formării elevilor din comunitatea arabă, în special beduinii şi druzii. Astfel, oportunitatea 

de angajare în cîmpul muncii a sporit atractivitatea realizării studiilor în colegiile evreieşti. În afară 

de aceste posibilităţi special create pentru studenţii arabi, mai există şi alte motive care determină 

alegerea colegiului, cum ar fi proximitatea geografică sau motivele de ordin cultural.  

2) A doua perspectivă se referă la interesul colegiilor evreieşti de a echilibra numărul de 

studenţi care optează pentru cariera didactică, care este în declin (mai ales în rîndul studenţilor 

evrei) [27]. 

Studenţii arabi care absolvesc colegiile mixte predau în şcoli arabe, în care, în mod 

independent, trebuie să traducă şi să adapteze conţinuturile de învăţare promovate de Ministerul 

Educaţiei, [67, p. 108]. În cadrul procesului de formare iniţială a profesorilor arabi, în colegii arabe 

şi mixte, apare necesitatea de a spori efortul pentru asigurarea viitorului cadru didactic arab cu 

instrumentariul necesar, pentru a face faţă realităţii complexe ce derivă din unicitatea culturală şi 

naţională. Această realitate este simţită de aproximativ o jumătate de million de studenţi arabi ce 

trăiesc într-o societate marcată de schimbări continue, care uneori au şi un caracter dramatic. 

Ca şi în alte domenii ale vieţii sociale din Israel, în educaţie, în procesul de formare a 

cadrelor didactice, cercetătorii ştiinţifici şi managerii educaţionali arabi sunt excluşi sistematic din 

procesul de elaborare de politici educaţionale şi de luare de decizii [26]. Studenţii arabi din 

colegiile arabe şi mixte, trec printr-un proces diferit de socializare din punct de vedere academic, 

pedagogic, psihosocial şi lingvistic. Prin urmare, se atestă o necesitate evidentă de a elucida 

impactul dimensiunilor contextului de învăţare asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi [60; 

62]. În ambele tipuri de colegii incluse în cercetare, situaţia cu referire la motivaţia învăţării, în 

general, şi a celei autonome, în particular, este similară cu cele descrise în studiile anterioare [28, 

p.75; 69, p. 731-732].  

Abordarea problemei propuse pentru cercetare a determinat necesitatea studierii unui larg 

spectru ştiinţific în domeniu. Un interes deosebit în cadrul cercetării noastre prezintă poziţiile 

cercetătorilor din Republica Moldova. Fenomenul formării profesionale şi a competenţelor 

promovate în învăţămîntul superior a devenit obiectul multiplelor cercetări. În acest context, 

menţionăm caracterul inovator al cercetărilor în domeniul formării profesionale a cadrelor 

didactice realizate de V. Andriţchi [1; 2], A. Bolboceanu [3], T. Callo [4; 5], M. Cojocaru-Borozan 

[6], O. Dandara [7], O. Duhlicher [8], Vl. Guţu [9; 10; 11; 12], Vl. Pâslaru [13], N. Silistraru [15], 

M. Şevciuc [17; 18; 20]. Formarea personalităţii prin acţiuni educative centrate pe dezvoltarea 

motivaţiei învăţării este elucidată de L. Bazeli [21], L. Posţan [14], E. Staricov [16], M. Şevciuc 

[19]. 

În acelaşi timp, atît cercetările în domeniu, cît şi practica educaţională, confirmă faptul că 

anumite aspecte ale problemei rămîn încă puţin cercetate. Reieşind din specificul învăţămîntului şi 

din experienţa pregătirii iniţiale a viitorilor specialişti în domeniul educaţional din Israel, din 

insuficienţa abordării formării motivaţiei învăţării la studenţii arabi, formulăm problema 

cercetării: stabilirea influenţei contextului psihosocial şi pedagogic asupra dezvoltării motivaţiei 

învăţării la studenţii arabi în vederea asigurării calităţii formării iniţiale a cadrelor didactice. 

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a influenţei 

contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre 

didactice. 
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Obiectivele cercetării:  
1. Analiza cadrului teoretic al dezvoltării motivaţiei învăţării;  

2. Analiza dimensiunii conceptuale a contextului de învăţare la studenţii arabi, viitoare 

cadre didactice;  

3. Identificarea nivelului iniţial al dezvoltării motivaţiei învăţării (autonome şi controlate) 

la studenţii arabi din colegiile arabe şi mixte;  

4. Determinarea relaţiei dintre contextul de învăţare şi motivaţia învăţării la studenţii 

arabi;  

5. Elaborarea şi validarea experimentală a Programului de dezvoltare a motivaţiei 

învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice pentru învăţămîntul special. 

Analiza calitativă a factorilor asociaţi contextului de învăţare (care au influenţat motivaţia 

învăţării studenţilor şi care au încurajat sau nu alegerea tipului de colegiu) va completa concluziile 

elaborate în urma analizei cantitative a obiectivelor enunţate. 

Metodologia cercetării ştiinţifice include: metode teoretice: documentarea ştiinţifică, 

analiza comparativă, generalizarea, sistematizarea; metode empirice: chestionarea, focus-grup, 

experimentul pedagogic; metode statistico-matematice de prelucrare a datelor. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării este obiectivată de actualizarea 

conceptelor de motivaţie şi motivaţie a învăţării; fundamentarea teoretică a particulrităţilor 

motivaţiei autonome şi controlate, în funcţie de contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării 

studenţilor arabi din colegii arabe şi mixte; elaborarea Programului de intervenţie de dezvoltare a 

motivaţiei autonome de învăţare la studenţii arabi. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în fundametarea 

reperelor teoretice şi metodologice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii arabi prin 

valorificarea contextului psihosocial şi pedagogic, care au contribuit la eficientizarea pregătirii 

profesionale iniţiale a studenţilor arabi în domeniul educaţional. 

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în fundamentarea teoretică a contextului de 

învăţare în formarea profesională iniţială a studenţilor arabi din Israel, cu accent pe dimensiunea 

psihosocială şi pedagogică susţinută de:  

- abordarea motivaţiei învăţării a studenţilor arabi din Israel din diferite medii educaţionale 

(colegii arabe şi mixte), ca dimensiune a eficienţei formării profesionale iniţiale;  

- valorificarea teoriei auto-determinării în formarea profesională a studenţilor arabi din 

Israel în funcţie de contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării;  

- analiza motivaţiei autonome şi controlate prin prisma celui ce învaţă. Aditional, 

extinderea cunoştinţelor pentru amplificarea nivelului de conştientizare a influenţei 

contextului de învăţare asupra satisfacerii nevoilor psihologice şi creşterii motivaţiei 

studenţilor arabi, viitoare cadre didactice. Programul de intervenţie destinat dezvoltării 

abilităţilor de exprimare, percepţiei şi experienţelor studenţilor arabi, viitoare cadre 

didactice, are o contribuţie importantă în dezvoltarea motivaţiei învăţării. 

Valoarea aplicativă a cercetării constă în implementarea experimentală a Programului de 

intervenţie axat pe dezvoltarea motivaţiei autonome de învăţare a studenţilor arabi din Israel; 

conturarea, în baza Programului elaborat, cu accent pe dimensiunea psihosocială şi pedagogică a 

învăţării, a traseului educaţional şi de formare profesională iniţială a studenţilor arabi, ca o 

comunitate minoritară din Israel. Programul elaborat poate servi drept model pentru alte programe 

de intervenţie, în vederea dezvoltării motivaţiei învăţării la studenţi, în general, şi la studenţii arabi, 

în particular. 

Plusvaloarea acestei cercetări rezidă în contribuţia teoretică şi praxiologică în extinderea 

cunoaşterii impactului contextului psihosocial şi pedagogic al învăţării asupra dezvoltării 

motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice.  

Cadrul conceptual, pe care s-a bazat cerectarea, constă în valorificarea teoriei 

autodeterminării (TAD) [42]. Opţiunea noastră pentru teoria autodeterminării (TAD) ca reper în 
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explorarea motivaţiei studenţilor, a fost întemeiată pe faptul că aceasta integrează atît nevoile 

indivizilor, cît şi constructele sociocognitive în explicarea motivaţiei învăţării [68]. Prin urmare, 

cercetarea noastră se axează pe studierea motivaţiei studenţilor prin prisma TAD, contribuind, 

astfel, la completarea cadrului teoretic referitor la motivaţia învăţării. Respectiv, prin intermediul 

acestui studiu, completăm literatura de specialitate cu aspecte ale efectelor autonomiei, relaţionării 

şi competenţei asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi din colegii. Astfel, motivul inţierii 

acestei cercetări reprezintă o simbioză a preocupărilor pedagogice şi a intereselor academice. 

Prin urmare, importanţa acestei cercetări rezidă în: 

1. Majoritatea studiilor precedente, care au avut drept obiect de cercetare motivaţia, s-au 

focusat mai mult pe elevi. Cercetarea noastră scoate în evidenţă influenţa valorificării 

conceptelor TAD (autonomia, relaţionarea şi competenţa) asupra motivaţiei învăţării a 

studenţilor din colegii; 

2. Puţine cercetări reflectă motivaţia populaţiei arabe atît la treapta preuniversitară, cît şi la 

cea universitară. Studenţii arabi din Israel se confruntă cu un şir întreg de dificultăţi de 

ordin educaţional, social, politic, cultural şi lingvistic, fapt care face studierea acestei 

dimensiuni de o importanţă majoră;  

3. Puţine cercetări au explorat motivaţia învăţării la studenţii arabi din perspectiva TAD. Este 

esenţial de a aplica TAD în contexte şi societăţi colectiviste cum este societatea arabă, 

examinînd relevanţa nevoii pentru autonomie, relaţionare şi competenţă a viitoarelor cadre 

didactice arabe; 

4. Cercetarea realizată de noi ia în consideraţie contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării, 

care afectează minoritatea băştinaşă specifică şi efectele acestuia asupra motivaţiei 

studenţilor. Minoritatea arabă se diferenţiază prin specificul său cultural, socio-demografic 

şi socio-economic faţă de societatea evreiască, astfel, concluziile studiilor realizate anterior 

pe populaţia evreiască nu pot fi atribuite populaţiei arabe, în general, şi studenţilor arabi, 

viitoare cadre didactice, în particular, dat fiind faptul că unii dintre studenţii arabi îşi fac 

studiile în colegii arabe, iar alţii în colegii mixte; 

5. Cercetarea realizată ne-a permis să formulăm recomandări celor implicaţi în formarea 

profesională iniţială a cadrelor didactice pentru a îmbunătăţi exercitarea rolului de viitor 

cadru didactic;  

6. Rezultatele cercetării oferă explicaţii şi clarităţi referitor la fenomenul studiat,  recomandări 

pentru managerii educaţionali, profesori şi celor implicaţi în elaborarea de politici 

educaţionale, precum sugestii practice pentru specialiştii din instituţiile cu profil pedagogic; 

7. Rezultatele cercetării au relevat realitatea complexă existentă în Israel şi unicitatea 

contextului psihosocial şi pedagogic al învăţării în cadrul colegiilor pedagogice unde îşi fac 

studiile viitoarele cadre didactice arabe; 

8. Studiul realizat contribuie la înţelegerea cadrului învăţării în Departamentele de Educaţie 

Specială, făcînd posibile schimbări pentru îmbunătăţirea/perfecţionarea acestuia.  

Rezultate ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:  

1. Există diferenţă semnificativă dintre cele două tipuri de colegii (colegii arabe şi colegii 

mixte). Mediile variabilelor predictor şi efect au fost mai înalte în colegiile arabe. Studenţii 

din colegiile arabe au avut nivelul mai înalt al motivaţiei (cantitate) şi nivelul mai înalt al 

ambelor tipuri de motivaţie: autonomă şi controlată. Mediile variabilelor predictor 

(evaluarea programului, atitudinea faţă de predare, fluenţa hibro, alegerea tipului de colegiu 

şi Departamentului de Educaţie Specială (TCDES), suportul autonomiei, competenţa, 

relaţionarea) şi variabilelor efect (motivaţia controlată şi autonomă) sunt foarte apropiate.  

2. Studenţii arabi, viitoare cadre didactice, care îşi fac studiile în colegiile mixte, se confruntă 

cu mai multe dificultăţi de ordin psihosocial şi le este caracteristic un nivel al autonomiei 

mai redus. Rezultatele obţinute în urma realizării focus-grupului au relevat că studenţii din 

colegii mixte manifestă un nivel mai înalt de stres, decît semenii lor din colegii arabe şi au 
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confirmat prezenţa unui grad mai redus al autonomiei. Rezultatele analizei cantitative au 

scos în evidenţă nivelul de stres manifestat de studenţi din ambele tipuri de colegii, dar cu 

consecinţe majore asupra motivaţiei învăţării a studenţilor din colegiile mixte. În general, 

rezultatele analizei calitative au evidenţiat aceleaşi alegeri, aşteptări, nivel de stres, 

provocări şi nevoia de suport în ambele contexte de învăţare. Totodată, nevoia de suport a 

fost mai înaltă în rîndul studenţilor ce îşi fac studiile în colegiile mixte. Explicăm acest fapt 

prin existenţa unor medii mai mari ale variabilelor predictor şi efect în rîndul acestei 

categorii de subiecţi. Nevoia evidentă de suport s-a evidenţiat şi în cadrul interviurilor de 

grup. Satisfacerea acesteia şi asigurarea competenţei şi relaţionării, în conformitate cu 

TAD, contribuie la creşterea sentimentului de bunăstare şi a motivaţiei autonome a 

studenţilor arabi. 

3. Cercetarea realizată a confirmat că Programul de intervenţie axat pe valorificarea 

contextului psihosocial şi pedagogic al învăţării, elaborat şi validat experimental, determină 

creşterea motivaţiei autonome a învăţării la studenţi. Programul de intervenţie poate fi 

adaptat/reconceptualizat în dependenţă de mediul psihosocial şi pedagogic al fiecărui 

colegiu, faciultăţi, de particularităţile individuale a participanţilor, formatorilor şi cadrelor 

didactice. Programul de intervenţie elaborat şi-a demonstrat eficienţa în dezvoltarea 

motivaţiei autonome la studenţii din domeniul Educaţiei Speciale şi poate fi aplicat şi în 

alte domenii de formare profesională iniţială. 

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în baza cercetării experimentale; prin 

comunicări la conferinţe ştiinţifice interanaţionale, publicaţiilor ştiinţifice, a activităţilor practice 

cu studenţii, viitoare cadre didactice. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Tezele fundamentale ale cercetării şi concluziile 

formulate în procesul ei sînt reflectate în articole ştiinţifice şi comunicări susţinute în cadrul 

conferinţelor ştiinţifice internaţionale: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul 

postmodern: eficienţă şi funcţionalitate”, 15 noiembrie, 2013, Universitatea de Stat din Moldova, 

Chişinău; Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi 

perspective”, 21 noiembrie, 2014, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău; ATINER'S 

Conference Paper Series, Atena, 2015, Grecia. 

Publicaţii la tema tezei. La tema tezei au fost elaborate şi publicate 9 articole ştiinţifice şi 

articole în cadrul materialelor conferinţelor internaţionale, 2 articole au fost publicate în cadrul 

conferinţelor internaţionale organizate în Republica Moldova, 1 articol la conferinţa internaţională 

din Grecia şi 2 comunicări prezentate la conferinţele internaţionale organizate în Israel. 

Volumul şi structura tezei: Teza conţine adnotări (în limbile engleză, română şi rusă), 

introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 221 titluri, 6 anexe, 175 

pagini text de bază, 22 figuri, 26 tabele. Conţinutul de bază al tezei a fost valorificat în 6 publicaţii 

ştiinţifice şi  în cadrul a 3 conferinţe ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: motivaţia învăţării, motivaţie autonomă, motivaţie controlată, teoria 

autodeterminării (TAD), viitoare cadre didactice, colegii arabe, colegii mixte.  

 

CONŢINUTUL TEZEI 

În Introducere este prezentată relevanţa şi importanţa problemei abordate. Prin formularea 

scopului şi obiectivelor cercetării sunt determinate dimensiunile cercetării şi deschiderile pentru 

investigarea anumitor aspecte ale procesului de dezvoltare a motivaţiei învăţării la studenţii arabi, 

viitoare cadre didactice. În contextul finalităţilor, este elucidată inovaţia ştiinţifică, valoarea 

teoretică şi practică a cercetării, iar la nivel conceptual sînt formulate rezultatele ştiinţifice 

principale înaintate spre susţinere. 

Capitolul 1, Cadrul analitic al abordării contextului învăţării la studenţii arabi din 

perspectiva psihosocială şi pedagogică, conţine definirea dimensiunii conceptuale a contextului 

învăţării în ştiinţele educaţiei şi descrierea dimensiunii psihosociale şi pedagogice a contextului de 
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învaţare specific viitoarelor cadre didactice arabe. Este elucidat statutul studentului arab în Israel, 

caracteristicile culturale ale acestuia şi descris specificul educaţiei în cadrul colegiilor pedagogice 

arabe şi mixte (evreieşti). 

Colegiile pedagogice exercită o influenţă majoră asupra identităţii personale şi profesionale 

a cadrului didactic, avînd un rol important în integrarea eficientă a acestuia în mediul educaţional 

[55]. Managerii instituţiilor de învăţămînt superior în domeniul educaţional sînt interesaţi de 

formarea iniţială eficientă a viitoarelor cadre didactice pentru a asigura formarea unei generaţii de 

profesori capabili să facă faţă solicitărilor sistemului educaţional şi nevoilor elevilor [90]. În acest 

context, cercetarea realizată se focusează pe viitoarele cadre didactice arabe ce îşi fac studiile în 

cadrul Deprtamentului de Educaţie Specială în două tipuri de colegii: colegii mixte (evreieşti) şi 

colegii arabe. 

Societatea israeliană este multiculturală [77; 33], este o ţară divizată pe mai multe 

dimensiuni: naţionalitate, etnie, religie etc. Palestinienii sunt o minoritate băştinaşă în Israel. 

Guvernul Israelian a tratat minoritatea palestiniană ca pe una culturală şi nu naţională [34]. 

Termenul evreiesc utilizat pentru a defini acest grup este de "arabi israelieni", astfel, negîndu-se 

apartenenţa naţională a palestinienilor [40]. 

Minoritatea arabă din Israel se diferenţiază de majoritatea evreiască prin religie, limbă, 

cultură, istorie, naţionalitate, teritorii de rezidenţă şi modul de viaţă. Arabii din Israel şi-au 

menţinut limba şi cultura, deoarece în proporţie de 90% locuiesc în sate şi oraşe separate de evrei. 

Cei care locuiesc în oraşe mixte, sunt localizaţi, de obicei în regiuni separate [58]. Societatea arabă 

este una de tip colectiv, tradiţională, patriarhală şi autoritară [52; 53]. Bărbaţii sunt sursa cea mai 

importantă de autoritate în familie, aparţinîndu-le puterea de decizie [32].  

În anul 1950, arabii erau o societate tradiţională şi, în mare parte, analfabetă. În prezent, 

mai persistă un gol considerabil dintre arabi şi evrei la capitolul stratificare socială. În acest 

context, opţiunile arabilor sunt mai limitate, comparativ cu cele oferite evreilor, din cauza 

securităţii naţionale, astfel, discriminarea etnică constituind o problemă majoră în Israel [39; 49]. 

Totuşi, în cadrul societăţii arabe din Israel, educaţia devine o valoare în urma exodului palestinian 

din 1948 - Nakba [29]. Minorităţile au acordat o mare importanţă învăţămîntului superior, pentru a 

avea mai multe şase de angajare în cîmpul muncii şi de a nu mai fi marginalizaţi. Piaţa muncii, 

aparţinînd majorităţii, nu prea oferă şanse membrilor minorităţii, fapt care condiţionează un efort 

în plus a acestora pentru a obţine oportunităţi egale cu majoritatea [29; 30]. Mai mult ca atît, 

studenţii din cadrul minorităţii populaţiei înfruntă mai multe dificultăţi la treapta învăţămîntului 

superior, comparativ cu studenţii din cadrul majorităţii şi, respectiv, performanţele academice ale 

acestora sunt mai reduse [87]. Studenţii arabi se confruntă cu mai multe provocări în perioada 

admiterii la universitate. În rezultat ei suportă mai multe dificultăţi de ordin psihosocial şi 

pedagogic în comparaţie cu studenţii evrei [88]. 

În Israel există două sisteme educaţionale distincte: şcolile evreieşti şi cele arabe. Această 

divizare poate fi explicată din mai multe perspective, însă cel mai important este concentrarea cu 

preponderenţă a cetăţenilor arabi în teritoriile arabe, unde aceştea au acces la educaţie într-un 

mediu adecvat modului lor de viaţă, permiţîndu-le menţinerea tradiţiilor culturale, religioase şi 

lingvistice [31]. Spre deosebire de învăţămîntul preuniversitar, învăţămîntul superior nu este 

divizat – evreii şi arabii stau alături în sălile de curs, primii fiind în majoritate [67]. 

Chiar dacă minoritatea arabă este recunoscută ca minoritate etnică în Israel, aceasta nu se 

bucură de o autonomie culturală şi lingvistică [23]. Multe articole ştiinţifice au abordat problema 

educaţiei arabe în Israel. S-a demonstrat că sistemul educaţional nu îşi îndeplineşte rolul propus. 

Consecinţele conturează realitatea ineficienţei exprimate la fiecare sfîrşit de an şcolar, în 

rezultatele învăţării ierarhizate pe note şi calificative. Implicaţiile eşecurilor în cadrul populaţiei 

arab palestiniene, comparativ cu majoritatea evreilor din ţară, pot fi explicate prin politica culturală 

practicată la nivel organizaţional şi statutului lor socio-economic considerat inferior [22]. 
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Abu Asbeh [22] susţine că un procent înalt de arabi aleg să meargă la colegiile cu profil 

pedagogic, din cauza oportunităţilor limitate de angajare. Datorită faptului că oportunităţile de 

angajare în cîmpul muncii sunt foarte limitate, foarte mulţi tineri arabi aleg colegiile cu profil 

pedagogic [22]. Astfel, studenţii arabi percep domeniul educaţional ca pe o opţiune implicită [48; 

51]. Mai mult ca atît, în societatea arabă fenomenul “feminizării domeniului educaţional” este 

evident [31]. Societatea arabă încă mai este caracterizată ca fiind una tradiţională şi patriarhală, 

astfel, preferabil este ca profesia de cadru didactic să fie realizată de către femeile arabe, din 

considerentul că le permite să reconcilieze activititatea casnică cu cea profesională. 

În consecinţă, în formarea profesională iniţială studenţii arabi întîmpină mai multe 

dificultăţi, comparativ cu studenţii evrei. În afară de aceasta, studenţii arabi mai au dificultăţi 

lingvistice. Limba lor maternă este araba vorbită în diferite dialecte. În cadrul sistemului de 

învăţămînt, li se solicită să studieze araba literară, de rînd cu limba ebraică şi engleză. Aşadar, 

studenţii arabi învaţă 4 limbi. De asemenea, aceştia sunt într-un număr mai redus şi mai mici (ca 

vîrstă). În colegiile evreieşti studenţii arabi trebuie să se adapteze la noul mediu de învăţare, într-un 

cadru cultural şi social diferit de-al lor. La nivel educaţional, studenţii arabi se confruntă şi cu 

bariere lingvistice, în timp ce se adaptează la diferenţele dintre metodele didactice utlizate în 

sistemul educaţional arab şi colegiile evreieşti. Studenţii arabi în colegiile evreieşti se confruntă şi 

cu multe diferenţe culturale; întîlnirea cu “ceilalţi” şi descoperirea noilor cerinţe academice, 

confruntarea cu însuşirea limbii ebraice şi a celei engleze (în care, de fapt, îşi realizează studiile). 

Aceste dificultăţi sunt destul de traumatizante, în special, în primul an de studii [79]. 

Agbaria [27] a accentuat importanţa recunoaşterii individualităţii culturale şi naţionale a 

studenţilor arabi ca minoritate băştinaşă în Israel. El a evidenţiat necesitatea valorificării acestei 

individualităţi în cadrul procesului de formare iniţială a cadrelor didactice şi, de asemenea, 

necesitatea de un parteneriat autentic în procesul de luare a deciziilor: de exemplu, societatea arabă 

va fi integrată treptat în luarea de decizii şi proiectare de politici referitor la supervizarea formării 

iniţiale a cadrelor didactice în Israel. Agbaria [27] a susţinut ideia necesităţii unei politici distincte 

în formarea iniţială a cadrelor didactice arabe, care va promova soluţii la nevoile culturale, 

lingvistice şi sociale ale minorităţiii arabe în Israel. 

În cercetarea noastră scoatem în evidenţă că experienţa trăită în mediul de învăţare nu se 

bazează doar pe experienţa studentului în sala de curs. Ne referim la experienţa acestuia în general, 

în calitate de student la un anumit colegiu, care structurează holistic un mediu de învăţare cu 

reguli, relaţii, strucuturi şi viariate procese de învăţare. Principala ipoteză pe care am lansat-o în 

cadrul acestei cercetări se referă la faptul că experienţa studentului, privită în mod holistic, îi 

afectează motivaţia învăţării. Astfel, ne propunem să facem o analiză comparativă a motivaţiei 

învăţării a viitoarelor cadre didactice arabe care îşi fac studiile în cadrul Departamentului de 

Educaţie Specială în două Colegii Pedagogice diferite (arabe şi mixte (evreieşti)). Aceste colegii 

reprezintă, din punct de vedere holisitic, două tipuri de medii de învăţare. Deci, în acest capitol am 

definit specificul statutului studentului arab în Israel, unicitatea sa culturală şi particularităţile 

educaţionale cu care se confruntă în cadrul colegiilor pedagogice arabe şi mixte (evreieşti). 

Capitolul 2, Cadrul teoretic al abordării dezvoltării motivaţiei învăţării la studenţii 

arabi, viitoare cadre didactice,  se concentrează pe prezentarea teoretică a perspectivelor teoriei 

autodeterminării (TAD) în dezvoltarea motivaţiei. În acest capitol, facem o analiză a delimitărilor 

conceptuale ale motivaţiei învăţării şi sinteza cercetărilor şi abordărilor teoretice referitor la 

motivaţie, focusîndu-ne pe două teorii de bază: teoria autoeficacităţii, derivată din teoria social-

cognitivă, şi teoria autodeterminării (TAD). De asemenea, în acest capitol am pus accentul şi pe o 

fundamentare teoretică a interconexiunii dintre contextul de învăţare şi motivaţia învăţării la 

studenţii rabi, viitoare cadre didactice. 

Motivaţia este definită de către Ryan şi alţii [73, p. 197], ca “un stimul ce determină 

indivizii să acţioneze” şi este determinată atît de energia acţiunii, cît şi de direcţia acesteia [72; 73].  
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Analiza literaturii de specialitate ne permite să afirmăm că teoria autoeficacităţii, derivată 

din teoria social-cognitivă a lui Albert Bandura [37], reprezintă un domeniu de interes în cercetarea 

motivaţiei. Motivaţia este strîns legată de felul în care indivizii îşi percep propriile abilităţile într-o 

situaţie specifică [35]. Autoeficatitatea este o variabilă decisivă ce afectează învăţarea şi motivaţia 

[37], astfel, este un factor important în cercetarea pedagogică. Albert Bandura [36, p. 2] a definit 

autoeficacitatea ca “credinţa în propriile capacităţi de a organiza şi exercita acţiunea care asigură 

atingerea unui scop”. De asemenea, Zimmerman [89] defineşte autoeficacitatea ca o performanţă 

de bază în măsurarea unei capacităţi. 

Teoria autodeterminării (TAD) valorifică principiile de bază ce evidenţiază durabilitatea 

motivaţiei [42; 72]. Este una dintre cele mai comprehensive şi validată empiric teorii ce valorifică 

conceptul de motivaţie în prezent [79, p.248]. Propriu-zis, această perspectivă teoretică a generat 

un val mare de cercetări în domeniul educaţional [47]. TAD pune accentul pe dezvoltarea 

curiozităţii studentului pentru învăţare, motivîndu-l să-şi dezvolte potenţialul şi competenţele 

pentru creşterea stării de bine [73]. Conform acestei teorii, indivizii au înclinaţii inerente profunde 

de asimilare a cunoştinţelor şi formare de noi abilităţi. Totodată, TAD argumentează că aceste 

înclinaţii native pot fi dezvoltate sau înăbuşite de mediul social. 

 Perspectiva multidimensională a TAD distinge cantitatea, volumul sau puterea motivaţiei 

de calitatea sau tipul motivaţiei. TAD sugerează că nivelele înalte ale motivaţiei nu conduc în mod 

inevitabil la rezultate înalte/calitative; calitatea motivaţiei determină rezultatele motivaţiei unui 

individ, de exemplu dacă prevalează motivaţia controlată în detrimentul celei autonome, atunci 

rezultatele pot fi de calitate joasă [71]. Reglarea autonomă implică experimentarea unui simţ al 

voinţiei şi al libertăţii complete de alegere. Reglarea autonomă este atunci, cînd cursul unei acţiuni 

este considerat a fi important din motive personale şi este compatibil cu valorile de bază ale 

individului. Un astfel de comportament apare din adevăratul sens al Eu-lui individual, astfel, fiind 

considerat ca autodeterminat. În contrast, reglarea controlată implică presiune şi coerciţie 

individului generată de forţe externe. Fiind sub control, un individ răspunde la stimuli externi în 

baza credinţelor rigide conform cărora acesta trebuie să se comporte. În acest sens, indivizii simt 

că ei sunt obligaţi să acţioneze într-un anumit mod pentru a face faţă. Ei, de asemenea, ar putea să 

se comporte într-un anumit mod din cauza aşteptărilor lor referitor la anumite ameninţări sau 

recompense din partea agenţilor externi [86]. 

Principiile de bază ale TAD se focusează pe ideea că fiinţele umane au trei nevoi 

psihologice native (NP): relaţionarea, competenţa şi autonomia [23; 43; 44; 45]. Se consideră că, 

chiar dacă factorii de satisfacţie a nevoilor de bază pot fi specific culturali, importanţa asigurării 

nevoilor de bază trece de barierele culturale ale grupurilor [43]. Relaţionarea se referă la  nevoia 

de a relaţiona cu alţii şi a trăi simţul apartenenţei la un anumit grup social. În cazul relaţiei 

profesor-student, asigurarea relaţionării se referă la promovarea acceptării, respectului şi grijii faţă 

de student [42]. Competenţa este nevoia de a simţi că eşti efectiv în realizarea unor acţiuni 

solicitate. Competenţa şi autoeficacitatea sunt două concepte strîns legate din moment ce este clar 

de ce mulţi studenţi sunt capabili sau eşuează în dezvoltarea autoeficacităţii în cadrul unei anumite 

sarcini [54]. Autonomia se referă la exprimarea Eu-lui autentic şi trăirea sentimentului că acesta 

este sursa acţiunii. 

 Analiza teoretică realizată în acest aspect, ne-a permis identificarea următoarelor 

lacune: 

(1) Majoritatea cercetărilor realizate în acest domeniu au abordat motivaţia în general, s-au 

focusat în mare parte pe elevi. Motivaţia se schimbă odata cu vîrsta, în procesul 

dezvoltarării umane şi, astfel, rezultatele cercetărilor realizate, nu pot fi 

atribuite/extrapolate şi studenţilor din colegii. Nu au fost identificate cercetări care să 

elucideze motivaţia învăţării la studenţii arabi ca minoritate din Israel. Studiile iniţiate au 

explorat atitudinile şi aşteptările formatorilor/profesorilor arabi; relaţiile dintre evrei-arabi 

în contextul educaţiei multiculturale, provocările învăţămîntului superior, motivaţia în 
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alegerea profesiei de cadru didactic, realizările şi performanţele academice, dificultăţile 

tinerilor cadre didactice, dar nu au scos în evidenţă efectele acestor condiţii asupra 

motivaţiei învăţării a studenţilor arabi. Majoritatea acestor cercetări nu au valorificat 

motivaţia şi modul în care aceşti factori ar putea facilita sau restricţiona învăţarea. 

(2) Avînd în vedere diferenţele relevante din punct de vedere cultural, rezultatele studiilor 

menţionate anterior nu pot fi generalizate pe studenţi arabi, minoritari în societatea 

israeliană. Mai mult ca atît, aceste studii nu au explorat specificul contextului de învăţare 

în cazul studenţilor arabi, viitoare cadre didactice, respectiv nu a fost confirmat faptul că 

constructele, instrumentariul şi relaţiile elucidate, funcţionează la fel şi în cadrul populaţiei 

arabe. 

(3) Nu a fost efectuată nici o analiză comparativă dintre motivaţia învăţării a studenţilor arabi 

ce îşi fac studiile în colegii arabe şi mixte, colegiile arabe, rareori fiind drept ţintă pentru 

cercetare. 

(4) Nu a fost propus spre implementare niciun program de intervenţie pentru a facilita 

dezvoltarea motivaţiei învăţării la studenţii arabi.  

Pentru a lichida aceste lacune, în cercetarea realizată:  

(1) Am investigat influenţa contextului psihosocial şi pedagogic al învăţării (în colegii mixte şi 

arabe) asupra dezvoltării motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice prin 

prisma unei metodologii de cercetare mixte; 

(2) Am luat în consideraţie efectele variabilelor socio-demografice, fluenţa limbii ebraice, 

motivaţia alegerii unui tip de colegiu şi Departamentului de Educaţie Specială (DES), 

suportul autonomiei, relaţionarea, competenţa, evaluarea programelor şi atitudinilor vis-à-

vis de procesul predării, asupra motivaţiei învăţării autonome şi controlate; 

(3) Am elucidat opiniile studenţilor arabi, viitoare cadre didactice care îşi fac studiile în 

colegiile mixte şi arabe; 

(4) Am examinat dacă suportul autonomiei, relaţionării şi competenţei au efecte pozitive 

asupra motivaţiei învăţării în cadrul eşantioanelor selectate; 

(5) Am elaborat şi implementat un program de intervenţie cu scopul dezvoltării motivaţiei 

învăţării autonome la studenţii arabi, viitoare cadre didactice. 

Ne-am propus să explorăm acest subiect pentru a eficientiza formarea profesională iniţială 

a studenţilor arabi din Israel. Cercetarea realizată contribuie la o înţelegere comprehensivă a 

situaţiei studenţilor arabi pentru a construi un sistem de suport care va contribui la îmbunătăţirea 

performanţelor şi va facilita dezvoltarea motiaţiei învăţării la viitoarele cadre didactice arabe. În 

baza rezultatelor cercetării sînt proiectate recomandări profesorilor implicaţi în formarea iniţială a 

cadrelor didactice din domeniul Educaţiei Speciale pentru îmbunătăţirea exercitării viitorului rol 

profesional. 

Capitolul 3, Cadrul experimental de valorificare a contextului psihosocial şi pedagogic 

în dezvoltarea motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, prezintă 

specificul cercetării experimentale şi intrumentariul care a fost utilizat. În cadrul acestui capitol 

sînt prezentate rezultatele diagnosticului nivelului iniţial al dezvoltării motivaţiei învăţării la 

studenţii arabi, viitoarelor cadre didactice din perspectivă cantitativă şi calitativă. Pornind de la 

specificul contextului creat, luînd drept bază conceptuală TAD, am elaborat şi am implementat un 

program de intervenţie pentru a spori dezvoltarea motivaţiei autonome la studenţii arabi, viitoare 

cadre didactice din colegiile mixte, urmat de o evaluare post- experimentală. 

În experimentul de constatare au fost incluşi 353 studenţi arabi, viitoare cadre didactice din 

cadrul Departamentului de Educaţie Specială din colegiile pedagogice (arabe şi mixte). Drept reper 

investigaţional la etapa de constatare a experimentului au fost următoarele întrebări: (1) Există 

diferenţe dintre motivaţia autonomă şi controlată la studenţii arabi care îşi fac studiile în colegii 

mixte şi arabe? (2) Explică oare variabele de interes cele două tipuri ale motivaţiei? (3) Afectează 

tipul de colegiu relaţia dintre variabilele de interes şi cele două tipuri de motivaţie?  
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În conformitate cu datele obţinute, identificăm că nu există diferenţe semnificative dintre 

cele două tipuri de colegii la capitolul gen, statutul marital şi venit, în timp ce, în cazul variabilei 

socio-demografice s-a depistat diferenţe semnificative cu o corelaţie slabă. Mai mult ca atît, 

studenţii arabi, viitoare cadre didactice, ai căror părinţi au un nivel înalt de educaţie şi religiozitate, 

au înregistrat nivele joase ale motivaţiei autonome. Alexander şi alţii [apud 24] au argumentat 

acest aspect, pecum că părinţii cu un nivel mai înalt al educaţiei au aşteptări mai mari referitor la 

educaţia copiilor săi, ceea ce facilitează realizări mai mari din partea copiilor acestora. Părinţii cu 

un nivel înalt al educaţiei sunt implicaţi într-o măsură mai mare în educaţia copiilor comparativ cu 

părinţii cu un nivel redus de educaţie. Acest fapt confirmă rezultatele cercetărilor lui Richard & 

David [apud 24], care au argumentat că nivelul de educaţie partental influenţează implicarea 

parentală în educaţia copilului, acordarea suportului şi aşteptările pe care le au faţă de copii. 

Totodată, implicarea parentală, suportul acordat şi aşteptările părinţilor influenţează motivaţia 

adolescenţilor. Astfel, educaţia, ocupaţia şi venitul părinţilor sunt factori importanţi care 

influenţează motivaţia copiilor. Atribuind aceste rezultate subiecţilor cercetării putem explica 

nevoia acestora de a confirma aşteptările parentale. Studenţii arabi, viitoare cadre didactice cu 

nivel înalt al religiozităţii, au înregistrat nivel redus al motivaţiei controlate, fapt ce considerăm că 

este o deschidere pentru cercetările ulterioare. 

Viitoarele cadre didactice arabe din colegiile arabe au înregistrat un nivel înalt al motivaţiei 

autonome şi controlate în comparaţie cu cele din colegiile mixte. Mai mult ca atît, evaluarea 

programelor şi suportul autonomiei sunt semnificative în determinarea ambelor tipuri de motivaţie: 

studenţii, viitoarele cadre didactice care au evaluat pozitiv programele de studii din cadrul 

Departamentului Educaţie Specială, la fel ca şi cele care au înregistrat un nivel înalt de autonomie, 

au înregistrat şi un nivel înalt al motivaţiei. Competenţa şi relaţionarea sunt semnificative doar în 

cazul determinării motivaţiei autonome. Studenţii, viitoarele cadre didactice cu un nivel înalt al 

competenţei şi relaţionării au înregistrat un nivel înalt al motivaţiei autonome. Acest fapt este 

reflectat şi în TAD, care afirmă că motivaţia autonomă, la fel ca şi energia şi angajamentul pe care 

le determină, sînt susţinute de mediul care încurajează autonomia, competenţa şi relaţionarea [72]. 

Opţiunea pentru formarea profesională iniţială în cadrul Departamentului de Educaţie 

Specială, la fel reprezintă un predictor al motivaţiei autonome. Studenţii arabi, care au decis de 

sine stătător de a-şi realiza studiile în cadrul Departamentului de Educaţie Specială, au înregistrat 

un nivel înalt al motivaţiei autonome. Acest fapt demostrează interdependenţa dintre autonomie, 

voinţă şi starea de bine. Fluenţa limbii ebraice nu a constituit un factor relevant, chiar dacă este 

dificilă utilizarea unei a doua limbi în procesul de instruire, după cum se menţionează şi în 

literatura de specialitate [80; 82].  

Tipul colegiului (arab sau mixt (evreiesc)) a influenţat doar parţial relaţiile dintre 

variabilele de interes şi motivaţia autonomă în rîndul studenţilor arabi, viitoare cadre didactice. În 

conformitate cu rezultatele regresiei, competenţa, evaluarea programelor şi relaţionarea au 

demonstrat un impact mai mare în cadrul colegiilor mixte. Relaţionarea a demonstrat un rezultat 

mai mic semnificativ în colegiile mixte, la fel ca şi evaluarea programelor a avut un impact mai 

mic tot în acest context de învăţare. Respectiv, tipul colegiului ca factor determinant a afectat 

relaţionarea în cazul modelului regresiei la capitolul motivaţie controlată.  

Pentru a realiza analiza calitativă au fost propuse următoarele întrebări: (1) Ce factorii au 

contribuit la alegerea colegiului şi specialităţii de către studenţii arabi, viitoare cadre didactice? (2) 

Ce factorii au influenţat în mod negativ alegerea tipului de colegiu şi specialităţii de către studenţii 

arabi, viitoare cadre didactice?   

În acest scop au fost organizate şi realizate 9 focus-grupuri la care au participat 53 de 

studenţi arabi, viitoare cadre didactice din colegii mixte şi 29 de studenţi arabi, viitoare cadre 

didactice din colegii arabe.   

Tabloul complex, creionat în urma analizei calitative, a generat o mai profundă înţelegere a 

diferenţelor dintre cele două context de învăţare.  Informaţia obţinută în urma analizei calitative, 
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contribuie la explicarea aspectului cantitativ al cercetării şi la proiectarea şi implementarea 

Programului de intervenţie de dezvoltare a motivaţiei învăţării la studenţii arabi din colegii mixte.  

Programul de intervenţie şi rezultatele post-implementare. Intervenţia s-a focusat pe 

examinarea faptului dacă productivitatea studenţilor arabi, viitoare cadre didactice va creşte într-un 

context în care vor fi implementate componentele de bază ale TAD, care sunt orientate spre 

valorificarea motivaţiei autonome. Programul de intervenţie (a se vedea Fig. nr. 1) destinat 

dezvoltării motivaţiei învăţării autonome se bazează pe următoarele principii: axarea pe metode 

active bazate pe TAD; luarea în cosideraţie a mediului psihosicial şi pedagogic al colegiului în care 

îşi fac studiile studenţii; respectarea difrenţelor individuale ale participanţilor (în cadrul întîlnirilor 

individuale); respectarea de către cadrele didactice/formatori a condiţiilor şi mijloacelor 

experimentale. Aceste principii au fost elaborate luînd în consideraţie condiţiile şi mijloacele 

psihosociale şi pedagogice: 

Condiţii şi mijloace psihosociale: autonomia - climat suportiv de învăţare, climat bazat pe 

încurajarea suportului şi autonomiei;  suportul autonomiei şi percepţiile studenţilor, sprijin din 

partea profesorilor în acordarea suportului şi autonomiei; încurajarea relaţionării; încurajarea 

competenţei. 
Condiţii şi mijloace pedagogice: Abordarea centrată pe student; participarea activă a 

studentului în procesul de învăţare: întrebări deschise, rezolvare de probleme etc.; implementarea 

unui stil de predare suportiv; responsabilitatea personală a studenţilor, viitoare cadre didactice 

(alegerea; relevanţa; atenţia). 

Programul de intervenţie sugerează şase căi de formare care vor contribui la satisfacerea 

nevoilor psihologice de bază în cadrul climatului de învăţare, bazat pe ideile TAD: (1) Adresează 

întrebări deschise şi încurajează participarea în soluţionarea acestora; (2) Ascultă activ şi identifică 

perspectivele studenţilor; (3) Oferă posibilitatea de alegere în cadrul structurilor prin clarificarea 

responsabilităţilor; (4) Promovează un feed-back onest şi pozitiv; (5) Reduce controlul forţat bazat 

pe comparaţii cu alţii şi obţinerea recompenselor; (6) Dezvoltă abilităţi pe baza împărtăşirii 

cunoştinţelor pentru valorificarea competenţei şi autonomiei. 

Programul de intervenţie de asemenea a pus accent şi pe evaluarea eficienţei intervenţiei 

bazată pe TAD în determinarea studenţilor, viitoarelor cadre didactice arabe, să devină mai 

autonomi în cadrul contextului de învăţare specific colegiilor. La realizarea experimentului 

pedagogic au participat două grupuri academice:  un grup experimental, constituit din 22 de 

studenţi, viitoare cadre didactice şi un grup de control, constituit din 30 de studenţi, viitoare cadre 

didactice. Experimentul formativ a început în luna martie 2014 şi a durat pînă în luna iunie 2014 

fiind desfăşurat în colegiul mixt. Intervenţia a fost organizată prin 10 sesiuni, cu durata de 90 de 

minute fiecare, desfăşurate săptămînal. Sesiunile au fost organizate sub formă de work-shop-uri, şi 

în afară de întîlnirile colective (22 participanţi), au mai fost organizate întilniri individuale şi pe 

grupuri mici. Studenţii, participanţi la sesiunile de formare au fost implicaţi în stabilirea 

obiectivelor, activităţilor, au fost responsabili şi de supervizarea progresului şi a procesului de 

autoevaluare, sub monitorizarea noastră. Activităţile au fost diferite de activităţile didactice tipice, 

deoarece am optat pentru facilitarea implicării studenţilor într-o mai mare măsură, decît doar pe 

învăţarea strictă a conţinutului teoretic. 

Obiectivul de bază al intervenţiei constă în determinarea eficienţei Programului de 

intervenţie asupra motivaţiei învăţării la studenţi, viitoare cadre didactice. 

Astfel, ne-am propus să răspundem la următoarele întrebări:  

1. Există diferenţe dintre cele două grupuri (experimental şi de control) în momentul T1 şi T2, 

adică dacă se atestă vreun efect al Intervenţiei? 

2. Există diferenţe la indicatorul răspunsuri în timp dintre cele două grupuri (experimental şi 

de control), adică dacă se atestă o Interacţiune a Intervenţiei în Timp. 

 



15 

 

 

Fig. 3.1.   Schema Programului de intervenţie 
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Condiţii şi mijloace psihosociale 

 

Climat bazat pe încurajarea suportului 

autonomiei; 

 Suportul autonomiei şi percepţia 

studenţilor vis-à-vis de intervenţia 

profesorilor în asigurarea suportului 

autonomiei; 

 Valorificarea relaţionării; 

 Valorificarea competenţei.  

Condiţii şi mijloace pedagogice 

 Abordarea centrată pe student;  

 Participarea studentului în procesul de 

învăţare: (întrebări deschise, rezolvare de 

probleme etc.); 

 Implementarea unui stil de predare suportiv; 

 Responsabilitatea personal a studentului. 

 

Dezvoltarea motivaţiei învăţării autonome, starea de bine, 

satisfacţia şi coping- ului pozitiv 

 positive coping with academic demands. 

Sistemul de condiţii şi mijloace psihosociale şi pedagogice pentru 

dezvoltarea motivaţiei învăţării 

 

Principii: 

 Axarea pe metode active bazate pe TAD; 

 Luarea în consideraţie a mediului psihosocial şi 

pedagogic al colegiului; 

 Respectarea difrenţelor individuale ale participanţilor (în 

cadrul întîlnirilor individuale); 

 Respectarea condiţiilor şi mijloacelor experimentale de 

către profesori. 

Schema Experimentală- Program de dezvoltare a motivaţiei  

învăţării autonome la studenţii arabi, viitoare cadre didactice  
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Descrierea statistică a rezultatelor 

În Tabelul 3.1. este prezentată descrierea statistică a rezultatelor celor două grupuri 

(experimental şi de control) pentru ambele tipuri de motivaţie şi în două moment diferite (T1 şi 

T2). În Fig. 3.2. este prezentată abaterea medie şi standart pentru motivaţia controlată şi autonomă 

pentru ambele grupuri. 

 

Tabelul 3.1. Descrierea statistică a rezultatelor 

  Intervenţie N Media Abaterea std Media Erorii std 

Motivaţia autonomă 

(T1) 

 Grupul de control 30 3.9333 .55915 .10209 

 Grupul experimental  22 4.0818 .68357 .14574 

Motivaţia controlată 

(T1) 

 Grupul de control 30 3.0952 .72294 .13199 

 Grupul experimental  22 3.2792 .66493 .14176 

Motivaţia autonomă 

(T2) 

 Grupul de control 30 3.5267 .42825 .07819 

 Grupul experimental  22 4.1318 .49894 .10637 

Motivaţia controlată 

(T2) 

 Grupul de control 30 3.0803 .44616 .08146 

 Grupul experimental  22 3.3050 .77712 .16568 
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(a)                                                                  (b) 

Fig. 3.2.   Descrierea statistică pentru (a) motivaţia autonomă; (b) motivaţia controlată. 

 

Pentru a examina influenţa Programului de intervenţie asupra motivaţiei învăţării la 

studenţi, viitoare cadre didactice din cele două grupuri (experimental şi de control), este esenţial ca 

mai întîi să ne asigurăm dacă studenţii din cele două grupuri au avut valori similare ale motivaţiei 

la etapa evulării iniţiale (în momentul T1). Pentru a confirma acest lucru a fost aplicat testul t. 

Rezultatele, după cum observăm în Tabelul 3.2., demonstrează că nu există diferenţe semnificative 

dintre mediile celor două grupuri în momentul T1 pentru motivaţia autonomă (t-test=-0.861; 

p=0.393) şi cea controlată (t-test=-0.937.; p=0.353). 

În timp ce, în momentul T2 s-a depistat o diferenţă semnificativă dintre cele două grupuri 

la motivaţia autonomă (t-test=-4.694.; p<.0001). Astfel, răspunsul la prima întrebare adresată 

anterior, este că între cele două grupuri (experimental şi de control) nu există diferenţe în 

momentul T1, în schimb în momentul T2 s-a atestat o diferenţă semnificativă, în cazul motivaţiei 

autonome, astfel, putem concluziona că există un efect al intervenţiei asupra acestui tip de 

motivaţie a învăţării. 
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Tabelul 3.2. Testul t pentru eşantioane independente 

 

Testul Levene 

pentru analiza 
diferenţelor 

t-test pentru Egalitatea Mediilor 

F Sig. T Df 
Semnificaţia 

statisitcă 

Media 

diferenţei 

Diferenţa 
Erorii 

Std.  

95% Intervalul 

de încredere 

Mai 
mic 

Mai 
mare 

Motivaţie 

autonomă 
 (T1) 

Egalitatea diferenţelor admisă 3.563 .065 -.861 50 .393 -.14848 .17248 -

.49492 

.19795 

Egalitatea diferenţelor neadmisă 
  

-.834 39.736 .409 -.14848 .17794 -
.50818 

.21121 

Motivaţie 

controlată 
(T1) 

Egalitatea diferenţelor admisă .453 .504 -.937 50 .353 -.18398 .19625 -

.57816 

.21019 

Egalitatea diferenţelor neadmisă 
  

-.950 47.397 .347 -.18398 .19370 -
.57356 

.20560 

Motivaţie 

autonomă 
(T2) 

Egalitatea diferenţelor admisă .413 .523 -4.694 50 .000 -.60515 .12891 -

.86408 

-.34622 

Egalitatea diferenţelor neadmisă 
  

-4.584 41.128 .000 -.60515 .13202 -
.87174 

-.33856 

Motivaţie 

controlată 

(T2) 

Egalitatea diferenţelor admisă 3.980 .052 -1.317 50 .194 -.22467 .17053 -

.56719 

.11785 

Egalitatea diferenţelor neadmisă 
  

-1.217 31.065 .233 -.22467 .18462 -
.60118 

.15184 

 

Cu alte cuvinte, datele obţinute susţin presupunerea că diferenţele care au fost identificate 

în momentul T2 sînt rezultatul implementării Programului de intervenţie. Pentru a investiga mai 

detaliat acest lucru, am aplicat Analiza Multivariată a Variaţiei (MANOVA). 

Rezultatele intervenţiei analizate în cheia multivariată a varianţei (MANOVA) 

După cum am menţionat anterior, în cadrul acestei cercetări, chestionarele au fost 

distribuite pentru completare în două momente diferite, separate de o perioadă de 4 luni, astfel 

existînd date colectate în două moment distincte: perioada pre- şi post-intervenţie.  

Evaluarea repetată, după testul MANOVA, a vizat identificarea existenţei efectului 

intervenţiei pentru ambele tipuri de motivaţie: cea autonomă şi cea controlată (variabile 

dependente). Rezultatele din Tabelul 3.3. demonstrează existenţa unui impact semnificativ al 

intervenţiei la indicatorul motivaţie autonomă, F(1, 50) = 9.623, p=.003, totodată la indicatorul 

motivaţiei controlate nu a fost identificat un impact semnificativ al intervenţiei F(1, 50) = 1.982, 

p=.165. În Fig.3.3. se prezintă mediile marginale estimate pentru motivaţia autonomă şi controlată 

pentru grupurile de control şi experimental. 

 

Tabelul 3.3. Testarea efectelor dintre subiecţi 

Sursa Măsurarea 

Tipul III 

Suma 

pătratelor df 

Pătratul 

mediei F 

Semnificaţia 

statistică 

eta 

pătrat 

parţial 

Noncent. 

Parameter 

Puterea 

testului
a
 

Intercept Autonomă 1559.014 1 1559.014 4162.043 .000 .988 4162.043 1.000 

Controlată 1033.232 1 1033.232 1932.775 .000 .975 1932.775 1.000 

Intervenţie Autonomă 3.604 1 3.604 9.623 .003 .161 9.623 .860 

Controlată 1.060 1 1.060 1.982 .165 .038 1.982 .282 

Eroare Autonomă 18.729 50 .375      

Controlată 26.729 50 .535      

a. Computed using alpha = .05 
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(a)                                                                           (b) 

Fig. 3.3 Mediile marginale estimate pentru (a) motivaţia autonomă; (b) motivaţia controlată  

în grupul de control şi cel experimental 

 

Rezultatele Testului pentru identificarea diferenţelor manifestate de subiecţi prezentate în 

Tabelul 3.4., au relevat că nu există un efect semnificativ în cele două momente de timp pentru 

ambele tipuri ale motivaţie (F(1, 50) = 0.002, p=.962) (a se vedea Fig. 3.4).  Interacţiunea dintre 

timp şi intervenţie (experimental şi control) a avut un impact semnificativ în cazul motivaţiei 

autonome (F(1, 50) = 6.186, p=.016) şi unul nesemnificativ în cazul motivaţiei controlate (F(1, 50) 

= 0.032, p=.858) (a se vedea Fig. 3.5). 

 

Table 3.4. Testarea contrastelor între subiecţi 

Sursa Măsurarea Timp 

Tipul III 

Suma 

pătratelor df 

Pătratul 

mediei F 

Semnificaţia 

statistică 

eta 

pătrat 

parţial 

Noncent. 

Parameter 

Puterea 

testului
a
 

Timp Autonomă Linear .807 1 .807 3.774 .058 .070 3.774 .478 

Controlată Linear .001 1 .001 .002 .962 .000 .002 .050 

Timp * 

Intervenţie 

Autonomă Linear 1.323 1 1.323 6.186 .016 .110 6.186 .684 

Controlată Linear .011 1 .011 .032 .858 .001 .032 .054 

Eroare 

(Timp) 

Autonomă Linear 10.697 50 .214      

Controlată Linear 16.167 50 .323      

a. Computed using alpha = .05 

 

 

În momentul T1, nivelul motivaţiei autonome în ambele grupuri (experimental şi control) a 

fost foarte apropiat, fără diferenţă semnificativă. În conformitate cu rezultele testului t, putem 

menţiona că totuşi, în momentul T2, nivelul motivaţiei autonome pentru grupul de control uşor a 

scăzut, în timp ce în cazul grupului experimental, uşor a crescut. Aceste rezultate indică existenţa 

unui impact semnificativ al Programului de intervenţie în cazul grupului experimental la 

indicatorul motivaţia autonomă. Programul de intervenţie nu a avut impact semnficativ în cazul 

motivaţiei controlate. Considerăm că acest aspect ar putea fi o deschidere pentru cercetările 

ulterioare. 
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(a)                                                                           (b) 

Fig. 3.4. Mediile marginale estimate ale (a) motivaţiei autonome; (b) motivaţiei controlate  

în momentul T1 şi T2. 

 

 
(a)                                                                                  (b) 

Fig. 3.5. Mediile marginale estimate ale (a) motivaţiei autonome; (b) motivaţiei 

controlate în momentul T1 şi T2 în grupul de control şi cel experimental  

 

Cercetarea realizată demonstrează că Programul de intervenţie elaborat, fiind validat 

experimental, determină nivelul şi tipul motivaţiei învăţării studenţilor. Condiţiile şi mijloacele 

psihosociale şi pedagogice special create, au contribuit la dezvoltarea motivaţiei autonome în 

grupul experimental. Programul de intervenţie poate fi adaptat şi aplicat nu numai în pregătirea 

studenţilor pentru cariera didactică, dar şi în alte colegii, la alte specialităţi, luînd în consideraţie 

particularităţile psihosociale şi pedagogice ale contextului învăţării, diferenţele individuale ale 

participanţilor, profesorilor şi formatorilor. Diferenţele culturale, de asemenea pot influenţa 

implementarea programului de intervenţie, de aceea este inecesară adaptarea stilului de predare 

autonom suportiv şi a altor condiţii şi mijloace psihosociale şi pedagogice. 

Rezultatele implementării Programului de intervenţie, problema cercetată de noi a fost 

discutată în cadrul şedinţelor administraţiei instituţiei, fiind apreciate pozitiv schimbările spre bine 

a dezvoltării motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice. Au fost identificate 

aspecte care necesită a fi valorificate în mediul academic din Israel, cum ar fi introducerea unui 

proiect bazat pe mentorat, în cazul pregătirii viitoarelor cadre didactice. Astfel, activitatea de 

mentorat va presupune prezenţa unui consilier, care va acorda servicii de consiliere socio-

educaţională, va acorda asistenţă în obţinerea burselor, inclusiv în susţinerea viitoarelor cadre 
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didactice de a face faţă dificultăţilor de comunicare (scrisă şi orală) fluentă în limbile ebraică şi 

engleză.  

Profesorii din colegii pot încuraja dezvoltarea motivaţiei autonome la studenţi prin 

împărtăşirea entuziasmului,  prin actualizarea materialelor didactice în unele mai atractive pentru 

studenţi. Manifestarea toleranţei, persistenţei şi înţelegerii în relaţia cu studenţii, viitoare cadre 

didactice şi înfruntarea în comun a diferitor dificultăţi va contribui la sporirea rezistenţei şi 

dezvoltarea capacităţii studenţilor de a face faţă cerinţelor solicitate. Animarea curiozităţii prin 

punerea de întrebări interesante, cunoaşterea mai îndeaproape a acestora (cercului de interese, 

evenimentelor din viaţa personală), interacţiunea cît mai strinsă a asigurat o bună integrare psiho-

socială a studenţilor şi a sporit sentimentul de apartenenţă şi relaţionarea [63; 64; 65].  

În concluzie, menţionăm că autonomia studenţilor, viitoare cadre didactice, trebuie luată în 

consideraţie şi în procesul de determinare a strategiilor prin intermediul cărora intenţionăm să-i 

motivăm pentru învăţare şi obţinerea de performanţe mai înalte. 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

  Cercetarea realizată a dezvoltat teoria şi practica educaţională prin fundamentarea teoretică 

şi metodologică a influenţei contextului psihosocial şi pedagogic al învăţării asupra motivaţiei la 

studenţii arabi, viitoare cadre didactice. Cercetarea experimentală s-a focusat pe procesul de 

dezvoltare a motivaţiei autonome la studenţi, viitoare cadre didactice arabe din cadrul 

Departamentelor de Educaţie Specială din două tipuri de colegii pedagogice: arabe şi mixte. 

Raportînd rezultatele cercetării la scopul şi obiectivele proiectate, formulăm următoarele 

concluzii generale:  
1. Analizata dimensiunii conceptuale a contextului de învăţare a studenţilor arabi, viitoare 

cadre didactice şi sinteza informaţiei existente în literatura de specialitate ne-a permis 

evidenţierea experienţelor şi necesităţilor cu care se confruntă sistemul educaţional din 

Israel pe dimensiunea formării profesionale iniţiale a studenţilor arabi, viitoare cadre 

didactice în colegii, pentru a asigura formarea unei generaţii de profesori şi educatori care 

vor putea face faţă solicitărilor înaintate. În cadrul cercetării am dedus că nu se acordă 

suficientă atenţei acestui aspect, referindu-ne la studenţii arabi, viitoare cadre didactice. 

Cercetătorii din domeniul educaţional şi specialiştii implicaţi în elaborarea de politici 

educaţionale acordă insuficientă atenţie explorării şi determinării unicităţii dimensiunilor 

psihosociale şi pedagogice în procesul formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice arabe în 

dependenţă de contextul învăţării: colegii arabe sau mixte.  

2. Analiza cadrului teoretic al dezvoltării motivaţiei, a definiţiilor motivaţiei şi motivaţiei 

învăţării şi centrarea pe Teoria Auto-determinării ne-a permis clarificarea, identificarea şi 

elucidarea efectelor componentelor specifice TAD în formarea motivaţiei studenţilor. S-a  

confirmat că studenţii arabi, viitoarelor cadre didactice trec printr-un proces diferenţiat de 

socializare din punct de vedere academic, pedagogic, psihosocial şi lingvistic. Astfel, am 

conturat o necesitate evidentă de a explora efectele dimensiunilor contextului de învăţare 

asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice. Formarea motivaţiei 

învăţării contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a viitoarelor cadre didactice 

arabe, avînd repercusiuni profunde asupra abilităţilor acestora de a răspunde adecvat 

nevoilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.  

3. Analiza comparativă a nivelului iniţial de dezvoltare a motivaţiei învăţării la studenţii arabi 

din colegiile arabe şi mixte ne-a permis să scoatem în evidenţă că mediile indicatorilor 

motivaţiei autonome şi controlate au fost mai mari în colegiile arabe. Acest fapt, inclusiv şi 

rezultatele analizei factorilor predictor ai motivaţiei autonome şi controlate, ne-au servit 

drept bază pentru conceptualizarea Programului de intervenţie de dezvoltare a motivaţiei 

autonome la studenţii arabi, viitoare cadre didactice din colegii mixte, în funcţie de 

contextul psihosocial şi pedagogic de învăţare.  
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4. Programul de intervenţie de dezvoltare a motivaţiei autonome de învăţare la studenţii arabi, 

viitoare cadre didactice, structurat pe valorificarea condiţiilor şi mijloacelor psihosociale: 

climat bazat pe încurajarea suportului şi autonomiei;  suportul autonomiei şi percepţiile 

studenţilor, viitoare cadre didactice vis-à-vis de intervenţia profesorilor în acordarea 

suportului şi autonomiei; valorificarea relaţionării; valorificarea competenţei şi condiţiilor 

şi mijloacelor pedagogice: abordarea centrată pe student; participarea activă a studentului 

în procesul de învăţare: întrebări deschise, rezolvare de probleme etc.; implementarea unui 

stil de predare suportiv; responsabilitatea personală a studenţilor, viitoare cadre didactice 

(alegerea; relevanţa; atenţia) este funcţional, aplicabil şi eficient în dezvoltarea motivaţiei 

autonome de învăţare, fapt care contribuie la eficientizarea dezvoltării profesionale a 

studenţilor, viitoare cadre didactice. 

5. Validarea experimentală a Programului de Intervenţie de dezvoltare a motivaţiei autonome 

de învăţare a studenţilor arabi, viitoare cadre didactice a demonstrat: condiţiile şi mijloacele 

psihosociale şi pedagogice valorificate în cercetare au determinat creşterea motivaţiei 

autonome a învăţării în grupul experimental; importanţa promovării în formarea iniţială a 

studenţilor, viitoarelor cadre didactice a condiţiilor care permit satisfacerea nevoilor 

psihologice a studenţilor pentru autonomie, relaţionare şi competenţă.  

Analiza rezultatelor cercetării permite să confirmăm soluţionarea problemei ştiinţifice, 

care constă în fundamentarea reperelor teoretice şi metodologice de formare a motivaţiei 

învăţării la studenţii arabi prin valorificarea contextului psihosocial şi pedagogic, care au 

contribuit la eficientizarea pregătirii profesionale iniţiale a studenţilor arabi în domeniul 

educaţional. 

Concluziile elaborate ne permit să formulăm următoarele recomandări: 

Recomandări pentru administraţia colegiilor mixte: 

1. Dezvoltarea politicilor educaţionale în colegiile mixte prin angajarea mai multor cadre 

didactice arabe şi acordarea unei importanţe mai mari limbii arabe.  

2. Promovarea multiculturalităţii, încurajarea studenţilor arabi de a manifesta activism prin 

implicarea în organizaţiile şi comitetele studenţeşti. 

3. Formarea iniţială a profesorilor şi experţilor antrenaţi în elaborarea de politici educaţionale 

cu referire la dezvoltarea de programe şi sisteme de suport pentru studenţii arabi,  pentru a 

face faţă provocărilor, în special în primul an de studii. 

Recomandări pentru administraţia colegiilor arabe: 

1. Sporirea calităţii managementului serviciilor acordate studenţilor. 

2. Crearea comitetelor studenţeşti care vor reprezenta interesele studenţilor şi vor fi implicate 

în procesul de planificare, proiectare şi elaborare de programe de intervenţie şi workshop-

uri în scopul dezvoltării motivaţiei învăţării acestora. 

Recomandări la nivel de organizare/monitorizare/evaluare în colegii: 
1. Elaborarea politicilor instituţionale pentru studenţi de acordare a suportului şi consilierii: 

consiliere individuală, formarea abilităţilor de învăţare, mentorat şi tutorat, în special, în 

primul an de studii. 

2. Formarea grupurilor de învăţare intensivă (de exemplu: workshop-uri) care vor asigura 

oportunităţi de învăţare participativă, suport social, relaţionare, rezolvare de probleme. 

3. Dezvoltarea unui program de asistenţă şi suport studenţilor pe perioada formării iniţiale, 

focusat pe dezvoltarea competenţelor de adaptare, autoeficacitate, competenţă personală şi 

pe fortificarea indentităţii profesionale. 

4. Promovarea colaborării profesor-student pe dimensiunea socială şi pedagogică: manifestare 

de empatie, dezvoltarea simţului identităţii profesionale, integrarea socială, relaţionarea şi 

competenţa studenţilor; discuţii interactive; susţinerea autonomiei studenţilor în luarea de 

decizii, în dezvoltarea performanţelor, pentru a face faţă provocărilor academice şi 

problemelor personale. 
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5. Organizarea de workshop-uri pentru profesori de formare a competenţelor de 

interrelaţionare cu studenţii, de manifestare a unui comportament centrat pe student, de a 

deveni mai accesibili şi mai receptivi la nevoile studenţilor.  

6. Atragerea mai multor profesori în realizarea trainingurilor în grupuri mici ce vor îmbunătăţi 

calitatea formării şi vor fortifica suportul pe care studentul îl poate primi din partea 

profesorului. 

7. Propunerea de soluţii relevante la problema excesului de profesori în domeniul Educaţiei 

Speciale şi a lipsei de locurilor de muncă. Consilierea studenţilor referitor la posibilitatea 

continuării dezvoltării profesionale, oportunităţilor de angajare şi noilor specialităţi din 

domeniul Educaţiei Speciale. 

8. Facilitarea dezvoltării motivaţiei studenţilor arabi, viitoare cadre didactice, în particular, 

luînd în consideraţie contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării din colegii, care este 

unul diferit de cel din treapta învăţămîntului preuniversitar. Astfel, studenţii arabi vor 

beneficia de un suport suplimentar pentru menţinerea nivelului înalt al motivaţiei şi 

prevenirii abandonului academic. 

9. Promovarea unei politici bazate pe multiculturalitate/interculturalitate în cadrul tuturor 

sistemelor educaţionale, pentru a asigura minoritatea arabă cu instrumentariul necesar de a 

face faţă realităţii complexe din Isreal. 

Recomandări pentru cercetările ulterioare: 

1. Dezvoltarea ariilor de cercetare specifice motivaţiei învăţării din perspectiva promovării 

multiculturalităţii în colegiile din Israel, dinamicii dezvoltării motivaţiei învăţării la 

studenţi pe întreaga perioadă a studiilor în colegii;  influenţei factorilor de personalitate 

asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice. 

2. Extinderea investigaţiilor cu referire influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra 

dezvoltării motivaţiei învăţării la studenţi din perspectiva factorilor predictor ai motivaţiei 

controlate. 

3. Realizarea investigaţiilor diverselor aspecte ale sistemului educaţional pentru a elucida 

contribuţia tipului de colegiu (arab sau mixt) în dezvoltarea personală şi profesională a 

studenţilor.  

4. Promovarea recomandărilor de cercetare a efectelor pe termen lung a Programului de 

intervenţie elaborat pentru dezvoltarea motivaţiei învăţării la studenţi. 

5. Elaborarea şi implementarea în instituţiile de învăţămînt preuniversitar a unui program de 

pregătire a elevilor arabi pentru a face faţă dificultăţilor din învăţămîntul superior. 
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ANNOTATION  

 

Jarjoura Basma, „The influence of the psycho-social and pedagogical context on learning motivation 

of Arab future teachers in Arab and mixed colleges from Israel” 

Doctoral Thesis in Pedagogy, Chişinău, 2016 

 

Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions and recommendations, 

bibliography - 221 titles, 8 appendixes, 175 pages basic text, 22 figures, 26 tables. The main 

content of the thesis is published in 6 scientific publications and 3 scientific conferences.  

Keywords: Learning motivation, autonomous motivation, controlled motivation, self-

determination theory (SDT), Arab future teachers (future teachers), Arab colleges, mixed 

colleges, Department of Special Education. 

The research domain: refers to Higher Education Pedagogy. 

The aim of the research is the theoretical and methodological foundation of the 

influence of the psycho-social and pedagogical context on learning motivation of Arab future 

teachers in Arab and mixed colleges from Israel. 
The research objectives are to: (1) Analyze the conceptual dimension of the learning 

context to Arab future teachers; (2) Approach the theoretical framework of the learning motivation 

development; (3) Identify the initial level of development of learning motivation (autonomous and 

controlled) from Arab future teachers from Arab and mixed college; (4) Determine the relation 

between learning context and the learning motivation of Arab future teachers; (5) Develop and 

validate experimentally the Learning Motivation Development Program for Arab future teachers. 

The scientific novelty and originality of the research: through the theoretical-

experimental research process the concepts of motivation and learning motivation were 

actualized; The particularities of autonomous and controlled motivation of Arab future teachers 

depending on the psychosocial and pedagogical context of learning (Arab and mixed colleges) 

were established; An Intervention Program for developing Arab future teachers' autonomous 

learning motivation was developed.  

The scientific problem solved in the research consists of developing Arab future 

teachers autonomous learning motivation and improving their learning performance. This was 

achieved by enhancing the value of the psychosocial and pedagogical learning context which 

contributed to the improvement of their initial training in the educational field.  

The theoretical value of the research refers to the theoretical foundation of the learning 

context in the initial training of the Arab future teachers, focusing on the psychosocial and 

pedagogical dimension, especially on: 

- Approaching the Arab future teachers' learning motivation from two different college 

types (Arab and mixed colleges) as a dimension of the efficient initial professional 

training; 

- Valuing Self-Determination Theory in the professional training of Arab future 

teachers in Israel depending on the psychosocial and pedagogical context of learning 

and teaching. 

The applicative value of the research is determined by experimental implementation of 

the Intervention Program focused on the development of the autonomous learning motivation 

among Arab future teachers in Israel; by highlighting the educational and professional initial 

training of the Arab future teachers in the basis of the elaborated Program focused on 

psychosocial and pedagogical dimension of learning; the elaborated Program could serve as a 

model to other intervention programs in order to develop the learning motivation to future 

teachers in general, and to Arab future teachers in particular.   

Implementation of scientific results was conducted based on experimental research and 

through presentations at international scientific conferences, scientific publications and practical 

activities involving future teachers. 
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ADNOTARE 

 

Jarjoura Basma, „Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei 

învăţării la studenţii arabi,  viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israel”, 

Teză de doctor în pedagogie, Chişinău, 2016 

 

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 

221 titluri, 6 anexe, 175 de pagini text de bază, 22 figuri, 26 tabele. Conţinutul principal al tezei este 

reflectat în 6 lucrări ştiinţifice şi 3 conferinţe ştiinţifice. 

Cuvinte cheie: motivaţia învăţării, motivaţia intrinsecă, motivaţia extrinsecă, teoria 

autodeterminării (TSD), studenţi arabi, colegii arabe, colegii mixte. 

Domeniul de cercetare: Pedagogia universitară   

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a influenţei contextului 

psihosocial şi pedagogic al învăţării asupra motivaţiei la studenţii arabi, viitoare cadre didactice în 

colegiile arabe şi mixte din Israel. 

Obiectivele de cercetare: (1) analiza cadrului teoretic al dezvoltării motivaţiei învăţării; (2) 

analiza dimensiunii conceptuale a contextului de învăţare la studenţii arabi; (3) identificarea nivelului 

iniţial al dezvoltării motivaţiei învăţării (autonome şi controlate) la studenţii arabi din colegii arabe şi 

mixte; (4) determinarea relaţiei dintre contextul de învăţare şi motivaţia învăţării la studenţii arabi; (5) 

elaborarea şi validarea experimentală a Programului de dezvoltare a motivaţiei învăţării la studenţii 

arabi, viitoare cadre didactice pentru învăţămîntul special. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării este obiectivată de actualizarea conceptelor 

de motivaţie şi motivaţie a învăţării; fundamentarea teoretică a particulrităţilor motivaţiei autonome şi 

controlate în funcţie de contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării studenţilor arabi din colegii 

arabe şi mixte; elaborarea Programului de intervenţie de dezvoltare a motivaţiei autonome de învăţare 

la studenţii arabi, viitoare cadre didactice. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în fundamentarea reperelor 

teoretice şi metodologice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii arabi prin valorificarea 

contextului psihosocial şi pedagogic, care au contribuit la eficientizarea pregătirii profesionale 

iniţiale a studenţilor arabi în domeniul educaţional. 
Semnificaţia teoretică a cercetării constă în fundamentarea teoretică a contextului de învăţare 

în formarea profesională iniţială a studenţilor arabi din Israel, cu accent pe dimensiunea psihosocială şi 

pedagogică susţinută de: 

- abordarea motivaţiei învăţării a studenţilor arabi din Israel din diferite medii educaţionale 

(colegii arabe şi mixte), ca dimensiune a eficienţei formării profesionale iniţiale; 

- valorificarea teoriei auto-determinării în formarea profesională a studenţilor arabi din Israel 

în funcţie de contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării. 

Valoarea aplicativă a cercetării constă în implementarea Programului de intervenţie 

experimental, axat pe dezvoltarea motivaţiei autonome de învăţare a studenţilor arabi din Israel; 

conturarea, în baza Programului elaborat, cu accent pe dimensiunea psihosocială şi pedagogică a 

învăţării, a traseului educaţional şi de formare profesională iniţială a studenţilor arabi, ca şi comunitate 

minoritară din Israel. Programul elaborat poate servi drept model pentru alte programe de intervenţie, 

în vederea dezvoltării motivaţiei învăţării la studenţi, în general, şi la studenţii arabi viitoare cadre 

didactice, în particular. 

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în baza cercetării experimentale; prin 

comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, publicaţiilor ştiinţifice, a activităţilor practice cu 

studenţii, viitoare cadre didactice. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Жаржоура Басма, «Влияние психосоциального и педагогического контекста на 

мотивацию обучения у арабских студентов будущих учителей из арабских и смешанных 

колледжей Израиля»  
6, Кишинэу, 201педагогических наукна соискание ученой степени доктора  Диссертация 
 

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, 

библиография из 221 источников, 6 приложений, 175 страниц основного текста, 22 рисунков, 26 

таблиц. Результаты исследования опубликованы в 9 научных работах.  

Ключевые слова: мотивация обучения, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, 

Теория самоопределения, арабские студенты, арабские колледжы, смешанные колледжы. 

Область исследования относится к педагогике высшего образования 

Цель исследования заключается в теоретическом и методологическом обосновании 

влияния психосоциального и педагогического контекста на мотивацию обучения у арабских 

студентов, будущих учителей из арабских и смешанных колледжей Израиля. 

Задачи исследования: (1) рассмотреть концептуальные аспекты контекста обучения 

арабских студентов; (2) проанализировать теоретические подходы к исследованию развития 

мотивации обучения; (3) выявить первичный уровень развития мотивации обучения 

(внутренней и внешней) у арабских студентов из арабских и смешанных колледжей; (4) выявить 

связь между контекстом обучения и мотивацией обучения у арабских студентов; (5) разработать 

и экспериментально апробировать Программу развития мотивации обучения у арабских 

студентов, будущих учителей. 

Научная новизна и оригинальность исследования заключается в актуализации 

понятий мотивация и мотивация обучения; теоретическом обосновании особенности 

внутренней и внешней мотивации в зависимости от психо-социального и педагогического 

контекста обучения арабских студентов из арабских и смешанных колледжей; разработки 

Программы развития внутренней мотивации обучения у арабских студентов.  

Научная проблема, решенная в данном исследовании заключается в обосновании 

теоретических и методологических основ развития мотивации обучения у арабских студентов 

учитывая психосоциальный и педагогический контекст обучения, что способствовало более 

эффективной профессиональной подготовке арабских студентов в области образования.    

Теоретическая значимость исследования заключается в теоретическом обосновании  

контекста обучения в профессиональном формировании арабских студентов из Израиля, в 

зависимости от психосоциального и педагогического контекста основываясь на: 

- рассмотрение мотивации обучения арабских студентов из Израиля с точки зрения 

образовательной среды (арабских и смешанных колледжей), как основы 

эффективности начального профессионального формирования;  

- рассмотрение теории самоопределения в начальном профессиональном 

формировании арабских студентов из Израиля в зависимости от  психо-социального 

и педагогического контекста обучения.  

Практическая значимость исследования обусловлена внедрением Программы 

развития мотивации обучения у арабских студентов, основываясь на развитии внутренней 

мотивации обучения;  определение, в зависимости от разработанной программы с учетом 

психосоциального и педагогического контекста обучения, более эффективного направления 

начального профессионального формирования арабских студентов, будущих учителей как 

миноритарного сообщества Израиля. Разработанная Программа может служить моделью 

развития мотивации обучения студентов в целом и у арабских студентов будущих учителей, в 

частности.  

Внедрение результатов исследования осуществлялась в реальной образовательной 

практике, они были обсуждены на научных конференциях, а также были представлены в 

научных публикациях.  
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