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Motivation is one of fundamental problems of psychology, educational psychology, sciences of education, and 

didactics. The complexity and the multidimensions of motivation determine the spectrum of educational approaches, 
methods and techniques of its formation and it is the development thereof; the problem of investigation belongs to a 
completely different area especially in what regards psychology and didactics. 

The attitude towards investigational goals, acknowledged at the level of social needs makes the investigational 
activity not just useful, but even attractive in a certain context. A certain mounting, if it is stable and occupies a certain 
place in the student’s personality, offers the required strength in overcoming the difficulties, in showing patience and 
perseverance. If investigational activity mounting will not be consolidated by other motivational factors, it won’t have 
material effect. For example if the student doesn’t show interest towards investigational activity, but realizes that 
without the knowledge offered by this activity, he/she will not advance professionally and that is why he/she makes 
efforts to do that particular investigational activity. 

 
 
Motivaţia constituie una dintre problemele fundamentale ale psihologiei, psihologiei pedagogice, pedago-

giei, didacticii. Complexitatea şi polidimensionalitatea motivaţiei determină spectrul de abordări ale instruirii, 
modelelor şi mijloacelor de formare şi dezvoltare a ei, problema cercetării constituind un domeniu aparte, mai 
ales, în cadrul psihologiei şi pedagogiei. 

Analizând literatura de specialitate, merită menţionat faptul că cercetătorii se confruntă cu unele dificulăţi, 
cauza constând în echivocul terminologic privind utilizarea noţiunilor “motivaţie” şi “motiv”. Pentru a evi-
denţia poziţia noastră, în cele ce urmează vom aborda atât problema motivaţiei, a motivelor, componentelor 
motivaţionale, cât şi a tipurilor de motive existente. 

Toţi specialiştii şi practicienii susţin unanim faptul că nu putem vorbi de un singur tip de motivaţie pentru 
învăţare şi investigaţie, ci de un set complex de motive ale unei ierarhii niciodată statice, ale unui sistem moti-
vaţional deschis care provoacă, susţine, intensifică sau, dimpotrivă, blochează, diminuează interesul pentru 
activitatea investigaţională. 

Motivaţia intrinsecă se caracterizează prin aceea că se declanşează în structura intimă a studentului, susţine 
din interior, face ca studentul să dorească investigarea a ceea ce este dat ca sarcină de lucru, în timp ce moti-
vaţia extrinsecă, preponderentă în situaţiile de instruire bazată pe autoritate excesivă, constrângere, sisteme 
rigide de apreciere etc., este exterioară, nu derivă din însuşi conţinutul sarcinii [1, p.80]. 

P.M.Iacobson evidenţiază alte trei tipuri diferite de motivaţie: 
1. Motivaţia care poate fi numită „negativă”. Termenul de motivaţie negativă cuprinde acele impulsuri 

ale studenţilor, generate de conştientizarea anui anumit disconfort, neplăceri, ce pot apărea, dacă el nu va rea-
liza sarcini investigaţionale. Aici putem evidenţia ameninţările părinţilor, profesorilor, conştientizarea statu-
tului său în comparaţie cu colegii săi. 

Orice investigaţie necesită mult efort, timp, dar şi dorinţă. Dacă nu există un scop anume, spre care să tinzi 
a-l realiza, atunci şi rezultatul activităţii respective este nefavorabil. Numai dacă au loc restructurări motiva-
ţionale se pot obţine rezultate pozitive pe plan investigaţional. 

2. Motivaţia care este determinată, la fel, de motivele ce au ca sursă activitatea extradidactică, dar care 
are un caracter pozitiv. Aceasta este motivaţia stabilită în funcţie de motivaţia civică şi morală a studenţilor, 
de perspectivele de viitor ale lor. O astfel de motivaţie este legată de îndatoririle pe care le simte studentul 
faţă de cei dragi, apropiaţi. În perioada studenţiei această motivaţie poate căpăta o nuanţare mai evidentă, 
considerându-se îndatorire personală. 

Atitudinea faţă de sarcinile investigaţionale, conştientizate la nivel de cerinţe sociale, face ca activitatea 
investigaţională să nu fie doar utilă, dar şi atractivă într-un anumit context. O atare montare, dacă este stabilă 
şi ocupă un loc considerabil în personalitatea studentului, oferă puterea de care are nevoie studentul în depăşirea 
dificultăţilor, răbdare şi perseverenţă. Dacă în activitatea investigaţională această montare nu va fi consolidată 
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şi de alţi factori motivaţionali, ea nu va avea un efect maximal. De exemplu, chiar dacă studentul nu manifestă 
interes faţă de activitatea investigaţională ca atare, dar conştientizează faptul că fără cunoştinţele obţinute în urma 
activitaţii investigaţionale nu reuşeşti să avansezi pe plan profesional şi de aceea trebuie depuse eforturi în această 
direcţie. Tot în acest context apare interesul pentru unele aspecte exterioare: note înalte, atestat, diplomă etc. 

3. Motivaţia care are drept sursă însăşi activitatea de cercetare. Însuşi procesul de investigare stimulează 
cercetarea, colectarea anumitelor informaţii. La baza acestei activităţi stă dorinţa de a cunoaşte lucruri noi. 
Perseverenţa intereselor investigaţionale contribuie nu doar la depăşirea obstacolelor, dar şi la tendinţa de a 
depăşi dificultăţile intelectuale, a cerceta ceea ce este mai dificil [2, p.329].  

Motivaţia de a realiza sarcini investigaţionale poate fi condiţionată şi de anumite aspecte specifice ce ţin 
de alegerea unei facultăţi. În cele ce urmează vom analiza particularităţile motivaţiei unei persoane de a absolvi 
o facultate. Cele mai importante principii sunt: dorinţa de a se afla în mediul tineretului studios; importanţa 
socială a profesiei şi sfera largă de aplicabilitate a acesteia; concordanţa profesiei cu interesele şi aptitudinile 
personale. Există diferenţe la fete şi băieţi în ce priveşte importanţa motivelor de a absolvi o facultate. Fetele 
pun accent pe importanţa socială a profesiei, sfera largă de aplicabilitate, posibilitatea de a lucra în mari 
oraşe şi centre ştiinţifice, dorinţa de a participa la activităţile artistice studenţeşti, asigurarea materială bună. 
Băieţii mai des evidenţiază că îşi aleg profesia în dependenţă de interesele şi aptitidinile personale, făcând 
referinţă şi la tradiţiile familiale [5, p.264]. 

Condiţiile sociale de trai influenţează şi ele semnificativ motivele de a se înscrie la facultate. Drept exem-
plu pot servi datele oferite de C.Б.Бобровицкая (1997): doar 43% din studenţii primului an de studiu al facul-
tăţilor pedagogice aveau o orientare profesională pentru profesiile respective. Ceilalţi s-au înscris la facultate 
doar pentru că le plac anumite discipline sau pentru a-şi ridica nivelul intelectual. 

A doua grupă de studenţi, majoritatea de altfel (57%), înscriindu-se la facultate nu şi-au propus scopul de 
a obţine studii pedagogice şi nu aveau dorinţa de a lucra în domeniu. Motivele invocate de ei erau: uşurinţa, 
din punctul lor de vedere, de a fi admis, nedorinţa de a se înrola în armată (la băieţi), posibilitatea de a 
comunica cu semenii, necesitatea timpului pentru autodeterminare, prestigiul oferit de diploma de studii supe-
rioare (anume diploma şi nu studiile). Ultima demonstrează devalorizarea studiilor universutare. Valoare devin 
nu studiile, cunoştinţele, ci documentul. 

Afirmaţia precum că motivaţia constituie unul dintre factorii esenţiali în realizarea activităţii investigaţio-
nale este demonstrată pe larg şi de V.G.Loentiev, L.B. Bojovici, I.Drăgan, I.Negură, A.K.Marcova, P.M.Iacobson, 
V.Iu.Iacunin ş.a. Constituind condiţia de bază a reuşitei academice, motivaţia de a cerceta este evocată tot mai 
mult în documentele despre reformele sistemului de instruire, astfel, devenind astăzi o adevărată provocare 
pentru orice profesor. 

Un bun cunoscător al fenomenului, V.Loentiev, afirmă că motivaţia de cercetare asemenea altor forme de 
motivaţie este sistemică, direcţionată, durabilă şi dinamică [3, p.149]. Conform cercetărilor sociopsihologice, 
ea depinde de unii factori ca: particularităţile individuale ale studentului (Iacunin, 1994), nivelul de dezvol-
tare psihologică a colectivului, condiţiile mediului etc. (A.Marcova). 

A.Marcova afirmă că motivaţia de învăţare are mai multe aspecte dinamice şi interdependente: idealuri 
personale şi sociale, sensul şi motivele învăţării, sfera emoţională şi interesele personalităţii. „De aceea, men-
ţionează în continuare autoarea, studierea motivaţiei de a investiga a unei persoane implică corectarea datelor 
în următoarele sfere: 

- sfera cognitivă (nivelul de instruire, capacitatea de a învăţa şi de a face investigaţii); 
- sfera motivaţională (tendinţa şi motivele de a investiga); 
- sfera emoţională şi volitivă (scopurile şi trăirile pe parcursul investigaţiilor). 
Rezultatele cercetării acestor date trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 
1) Care este atitudinea persoanei faţă de procesul investigaţional? 
2) Ce factori o îndeamnă spre cercetare? 
3) Care este nivelul abilităţii de investigare a persoanei?” [4, p.192]. 
Rezumând cele relatate mai sus despre motivaţia de a investiga, putem afirma că aceasta este concepută 

ca formaţiune psihologică ce include în sine toate mobilurile, toate cauzele psihologic care declanşează, sti-
mulează şi conferă sens actelor de învăţare [apud 5, p.301]. 

Doar înglobând toate acestea, putem vorbi despre specificul de manifestare a motivaţiei de a investiga la o 
anumită persoană. 
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La baza oricărui tip de motivaţie (profesională, cognitivă, pragmatică, socială sau prestigiului personal) spe-
cifică studenţilor stă atitudinea acestora faţă de anumite discipline. Aceasta este condiţionată de următoarele: 

- importanţa acordată disciplinei pentru pregătirea profesională; 
- interesul pentru un anumit domeniu de cunoaştere şi pentru disciplina respectivă ca parte componentă a ei; 
- calitatea predării; 
- nivelul de dificultate în înţelegerea acestei discipline raportat la posibilităţile personale; 
- relaţiile interpersonale cu profesorul la disciplina respectivă. 
Toţi aceşti motivatori pot fi în diferite relaţii unul faţă de altul (interacţiune sau concurenţă) şi pot avea 

niveluri diferite de influenţă asupra învăţării de aceea o reprezentare completă asupra motivaţiei de a inves-
tiga şi de a învăţa putem obţine doar cunoscând importanţa componentelor enumerate mai sus de către fiecare 
student în parte. Cu cât această activitate va fi infleunţată de mai multe componente, cu atât nivelul motiva-
ţiei va fi mai mare.  

Studierea motivaţiei de cercetare presupune ca obiectiv primar determinarea nivelului ei real existent şi a 
perspectivelor de dezvoltare ulterioară. L.Bojovici menţionează faptul că în studierea motivaţiei unei persoane 
e important a focaliza atenţia nu asupra particularităţilor motivaţionale depistate, ci asupra zonei lor proximă 
de dezvoltare. În acest caz, rezultatele cercetării vor servi la formărea şi dezvoltărea sistemului motivaţional 
al personalităţii [5, p.259]. Autorul menţionează în continuare că un studiu de valoare asupra motivaţiei de 
investigare poate fi obţinut doar prin observarea nemijlocită a formării ei. 

În sens particular, formarea motivaţiei de a investiga presupune asigurarea anumitelor condiţii pentru apa-
riţia mobilurilor interioare (motivelor, scopurilor, intereselor) privind investigarea şi conştientizarea lor de către 
subiect în scopul realizării unei investigaţii eficiente. Altfel-spus, a forma motivaţia de a investiga la o per-
soană nu înseamnă a-i oferi motive şi scopuri de-a gata, ci înseamnă a-i crea acestei persoane oportunităţi şi 
condiţii speciale în care ea însăşi să şi le dezvolte. 

Studierea motivaţiei de a investiga scoate în evidenţă diferite niveluri de implicare a studentului în procesul 
de investigaţie. Fiecare nivel presupune o anumită atitudine a studentului faţă de procesul de investigare, care 
se proiectează în indici de reuşită, conştiinciozitate şi stabilitate a intereselor studentului etc. Este firesc că 
fiecare nivel presupune diferite motive şi scopuri de a cerceta care reflectă capacităţile şi aspiraţiile studentului. 

În acest context, A.Marcova menţionează că atitudinea studenţilor faţă de o disciplină este condiţionată în 
special de următoarele: 

- importanţa disciplinei date pentru pregătirea lor profesională; 
- interesul faţă de domeniu şi faţă de discipline ca părţi componente ale lui; 
- stilul de predare a profesorului; 
- gradul de dificultate al investigaţiei; 
- relaţiile cu profesorul [4, p.162]. 
I. Stefanovik, A.Marcova, B.Leaudis etc. consideră că, din perspectiva psihosocială, eficinţa unei investi-

gaţii la student creşte atunci când există un mediu sociocognitiv stimulativ şi atunci când profesorul poate 
crea o atmosferă sociocognitivă echilibrată. Consonanţa socioafectivă la rândul său se datorează prezenţei la 
cadrul didactic a unor dimensiuni psihice precum: cunoaşterea de sine şi pe altul, aptitudinea de interrelaţio-
nare, oferirea de şanse egale fiecăruia de a se valorifica pozitiv [1, p.214]. 

Un cadru didactic universitar eficient, după P.Golu şi N.Mitrofan, se deosebeşte prin erudiţie, cunoştinţe 
solide de specialitate, prin capacitate empatică, comunicabilitate didactică, prin priceperea de a relaţiona cu 
studentul şi grupul de studenţi, inteligenţă şi tact în adoptarea deciziilor etc. (Golu, 1985; Mitrofan, 1988). 
Aptitudinile şi atitudinea cadrului didactic lasă amprenta asupra atmosferei din grup, în sens stimulator sau 
drenator, sensibilizând fiecare membru al grupului şi grupul deopotrivă. Formulând anumite sarcini şi cerinţe 
faţă de studenţi, profesorul trebuie să ţină seama de nivelul dezvoltării lor psihice, vizând „zona proximă de 
dezvoltare” a lor. De altfel, P.Golu menţionează că dezvoltarea înseamnă tocmai reducerea decalajului, resta-
bilirea echilibrului printr-un proces de perfecţionare a caracteristicilor psihice ale personalităţii în funcţie de 
noile cerinţe. 

Formarea şi menţinerea interesului faţă de investigaţii, cultivarea atitudinii pozitive faţă de ea şi favorizarea 
dezvoltării pasiunii pentru dobândirea cunoştinţelor, drept scopuri fundamentale ale pedagogiei, constituie 
aspiraţia permanantă a pedagogilor de a forma şi a menţine motivaţia pozitivă faţă de instruire. Acestui obiectiv 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2007, nr.5 
 

 288

îi sunt subordonate toate acţiunile de promovare a interesului faţă de procesul de cercetare. Rezultatele acestor 
acţiuni ar trebui să se fructifice în modificări constructive în personalitatea celui supus instruirii, aceasta 
constituind nişte impulsuri în creşterea sau dezvoltarea personalităţii. 
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