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Învăţarea şcolară este o activitate planificată, un model de acţiune dinamică, un plan de acţiune, prin care se recon-

struieşte şi se dezvoltă sistematic cunoştinţe, idei şi moduri care ne ajută să fundamentăm, să examinăm şi să validăm 

adevăruri. Este activitatea de organizare şi autoorganizare a experienţei, de construcţie şi reconstrucţie a personalităţii 

elevului, de formare şi autoformare a propriei individualităţi bio-psiho-socioculturale. La rândul ei, motivaţia este şi 

rămâne o problemă importantă atât pentru profesorul care se confruntă cu situaţii benefice, cât şi pentru elevul care este 

motivat să înveţe şi are resurse energetice şi obiective clare, întrucât este pus să găsească instrumentele şi contextele de 

menţinere şi de valorificare maximă, de transformare a ei într-o resursă permanentă de dezvoltare. Motivaţia are nu doar 

un caracter energizator sau activator asupra comportamentului, ci totodată şi unul de direcţionare a comportamentelor. 

Astfel, putem conchide că motivaţia dispune de două segmente importante: unul de energizare, iar celălalt vectorizant, 

de orientare a comportamentului spre realizarea unui anumit scop. 

În articolul de faţă este efectuală o analiză a paradigmelor ştiinţifice care încearcă explicarea unui fenomen atât de 

complex precum motivaţia pentru învăţare ca componentă primordială în obţinerea performanţelor şcolare. 

Cuvinte-cheie: motivaţie, optimum motivaţional, motiv, învăţare, elev, profesor, şcoală.  

 

PSYCHOPEDAGOGICAL REGARDS ON MOTIVATION FOR LEARNING 

School learning is a planned activity, a model of dynamic action, an action plan that rebuilds and develops systematic 

knowledge, ideas and ways we can substantiate examine and validate truths. It is organizing activity and self-organization 

of experience, construction and reconstruction of the pupil's personality, training and self-training of individuals own 

bio-psycho-socio-cultural. In turn, the motivation is and remains an important issue for both teacher facing situations 

beneficial and for the student who is motivated to learn and have energy resources and clear goals, whereas it is put to 

find tools and contexts to maintain and capitalizing maximum of transforming it into a permanent resource development. 

Motivation has not only energized or activator character on behavior, but also the one targeting behaviors. Thus we can 

conclude that motivation has two major segments: one energizing, the other vectored, orientation behavior towards a 

particular purpose.  

This article offers you an analysis of scientific paradigms that try to explain a phenomenon as complex as learning 

motivation as a key component in achieving academic performance. 

Keywords: motivation, motivational optimum, motive, learning, pupil, teacher, school. 

 

 

Introducere  
Motivaţia este unul dintre cele mai importante prerechizite ale învăţării şcolare. Dorinţa unui elev de a 

depune un efort cognitiv în scopul achiziţionării de noi cunoştinţe este produsul mai multor factori cu acţiune 

conjugată; pornind de la personalitatea şi abilităţile elevului implicate în sarcini specifice de învăţare până la 
mobilizarea generală pentru învăţare. 

Motivaţia reprezintă un proces psihic important pentru că ea impulsionează şi declanşează acţiunea, iar 
acţiunea prin intermediul conexiunii inverse influenţează însăşi baza motivaţională şi dinamica ei. Motivaţia 

este o sursă de activitate, de aceea este considerată „motorul personalităţii”. Acest proces psihic are rol deose-

bit de important în activitatea de învăţare a elevului şi, în consecinţă, în formarea personalităţii acestuia. Nu 
poate avea loc un proces educaţional real dacă în prealabil nu s-ar identifica motivele învăţării şi n-ar fi de-

terminată aria lor de acţiune, dacă educatorul n-ar şti să se folosească de forţa acestor motive în practica 
instrucţiei. Cunoaşterea motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfăşurarea actului învăţării este importantă 

pentru învăţător, deoarece acestea îi indică exact calea ce trebuie s-o urmeze în vederea finalizării cu succes a 
educaţiei. 

Frecvent, conceptului de motivaţie i se conferă o accepţiune mult prea generală. Problema motivaţiei este 
totuşi una specifică, adică „este motivat elevul să facă ceva anume”. De aceea, se impune relaţionarea acestui 

concept de o sarcină-ţintă.  

Nu dispunem de o motivaţie universală şi generală, ci de una orientată mai mult sau mai puţin precis spre 

rezolvarea sau nerezolvarea unor probleme specifice. Astfel, în situaţia în care un profesor emite o judecată 
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generală de genul „clasa nu este motivată”, el comite o eroare. Clasa respectivă nu este motivată să rezolve 

un anumit tip de sarcini (de exemplu, să înveţe la o anumită materie). Membrii aceleiaşi clase sunt motivaţi 

însă să facă multe alte lucruri. 

Abordarea problemei  
În sensul ei general, noţiunea de motivaţie a fost introdusă în psihopedagogie la începutul secolului al 

XX-lea. Termenul „motivaţie” derivă de la adjectivul latin motivus, ceea ce semnifică „care pune în mişcare” 
şi desemnează aspectul energetic şi dinamic al comportamentului uman [1, p.37]. 

În accepţia cea mai largă, motivaţia reprezintă „ansamblul factorilor dinamici care determină conduita 
unui individ” [2, p.202]. O definiţie mai completă este cea oferită de Al.Roşca [3, p.8]: „Prin motivaţie înţe-
legem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau 
neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte”. Motivaţia este factorul care determină 
organismul să acţioneze şi sa urmărească anumite scopuri. Orice act de conduită este motivat, chiar dacă, 
uneori, nu ne dăm seama pentru ce facem o acţiune sau alta. Niciun act comportamental nu apare şi nu se 
manifestă în sine fără o anumita incitare, direcţionare şi susţinere energetică. 

Studiul motivaţiei are în vedere analiza factorilor ce determină comportamentul şi a mecanismelor care le 
explică efectele. Aceşti factori pot fi numiţi generic motive. M.Golu face următoarea distincţie între motivaţie 
şi motiv: „Prin termenul de motivaţie definim o componentă structural-funcţională specifică a sistemului 
psihic uman, care reflectă o stare de necesitate în sens larg, iar prin cel de motiv exprimăm forma concretă, 
actuală, în care se activează şi se manifestă o asemenea stare de necesitate. Aşadar, prin motiv vom înţelege 
acel mobil care stă la baza unui comportament sau a unei acţiuni complete” [4, p.176]. Sub efectul stimulări-
lor interne sau externe, motivele aduc individul în stare de acţiune şi-i susţin activitatea o perioadă de timp, 
în pofida obstacolelor care pot sa apară. De asemenea, ele pot determina individul sa urmărească un scop sau 
altul şi sa stabilească o anumita ierarhie între scopurile posibile.  

Motivaţia învăţării se subsumează sensului general al conceptului de motivaţie şi se referă la totalitatea 

factorilor care îl mobilizează pe elev la o activitate menită să conducă la asimilarea unor cunoştinţe, la for-

marea unor priceperi şi deprinderi. Motivaţia energizează, facilitează procesul de învăţare prin intensificarea 

efortului şi concentrarea atenţiei elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de învăţare [5]. 

Elevii motivaţi sunt mai perseverenţi şi învaţă mai eficient. Motivaţia este una dintre cauzele pentru care ele-

vul învaţă sau nu învaţă. În acelaşi timp, motivaţia poate fi efectul activităţii de învăţare. Cunoaşterea rezulta-

telor activităţii de învăţare (mai ales când acestea sunt pozitive) susţine eforturile ulterioare ale elevului. Din 

satisfacţia iniţială de a fi învăţat, elevul îşi va dezvolta motivaţia de a învăţa mai mult. Aşadar, relaţia cauzală 

dintre motivaţie şi învăţare este una reciprocă. Motivaţia energizează învăţarea, iar învăţarea încununată de 

succes intensifică motivaţia.  
Astfel, motivele care îi determină pe elevi să înveţe sunt de mai multe feluri: sociale, cognitive, de ordin 

afectiv, profesionale, ale autorealizării, succesul sau insuccesul şcolar, aptitudinile speciale [Ibidem]. 
În categoria motivelor sociale intră cele care au scopuri sociale: „învăţ din datorie faţă de clasă”, „învăţând 

contribui la prestigiul clasei”, „vreau să fiu cât mai folositor oamenilor”. Şi motivul reciprocităţii poate fi 
exprimat de elevi în diferite forme: „îmi place să învăţ la şcoală pentru că sunt împreună cu alţii”; „când eşti 
cu colegii, înveţi mai uşor pentru că este mai plăcut”; „uneori de la alţii înveţi mai repede decât singur”; „alţii 
ştiu mai multe şi poţi învăţa de la ei”. 

În categoria motivelor cognitive intră dorinţa elevilor de a cunoaşte sau, în sens general – curiozitatea, de-

clarată ca factor dinamic de bază al activităţilor de învăţare („învăţ pentru că vreau să cunosc cât mai mult”; 

„învăţ la toate pentru că învăţarea îmi dă satisfacţii”; „învăţătura mă interesează, îmi place”), şi, în acelaşi 

timp, atracţia exprimată de elevi pentru unul sau mai multe obiecte de învăţământ („rezolvarea problemelor 

la matematică îmi dă o mare satisfacţie”; „fizica mă interesează în mod deosebit”; „muzica mă înalţă”). 
Sfera motivelor de ordin afectiv înglobează motivele cu o predominantă bază emoţională, atât pozitivă, 

cât şi negativă: dragostea şi respectul faţă de părinţi, sentimentul datoriei faţă de părinţi, dorinţa de a crea 
mulţumire (bucurie) părinţilor, simpatia faţă de profesor, respectul faţă de profesor (pentru că „explică bine”, 
„este înţelegător”, „ne ajută mult”), teama de pedepsele aplicate de părinţi, anxietatea determinată de atitu-
dinea rigidă a unor profesori, sentimentul de regret sau de ruşine faţă de profesori, părinţi sau colegi. Toate 
aceste motive constituie trăiri afective ale elevilor izvorâte din relaţiile cu diferiţi factori implicaţi în procesul 
învăţării lor şcolare: profesori, colegi, părinţi. Ele reflectă atitudinea elevilor faţă de aceşti factori, faţă de 
sarcinile şi cerinţele ce vin din partea acestora, în ceea ce priveşte învăţarea lor de fiecare zi. 
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Motivele profesionale sunt aspiraţiile elevilor spre un ideal profesional mai mult sau mai puţin clarificat, 
aşa după cum reiese din însuşi modul în care ei se exprimă: „învăţ ca să devin ceva în viaţă”, „învăţ pentru  
că şcoala te pregăteşte pentru profesiunea pe care ţi-o alegi”, „învăţ ca sa devin un bun profesor”. Astfel de 
motive sunt trăite de elevi ca tendinţe care îi determină să înveţe pentru a-şi asigura pregătirea necesară în 
vederea alegerii profesiunii viitoare. Odată cu trecerea de la o clasă la alta, cu cât ei se apropie de situaţia de 
răscruce, cu atât clarificarea şi intensitatea acestor motive creşte. 

Cu toate că motivele autorealizării vizează în general „aspiraţia către competenţă”, ele implică, în acelaşi 
timp, şi celelalte două elemente componente ale „competenţei” – „dorinţa de autodepăşire” şi „dorinţa de 
identificare”. Astfel, elevii îşi motivează învăţarea sub acest aspect în felul următor: „învăţ ca să mă autode-
păşesc”; „numai autodepăşindu-mă voi putea să mă realizez”; „învăţ să devin un bun medic ca şi tatăl meu”; 
„învăţ pentru că vreau să ajung să fiu bine pregătit ca mulţi oameni de seamă”; „învăţ ca să am satisfacţia 
realizării”; „învăţ ca să pot fi mândru de rezultatele mele”; „învăţ pentru că vreau să fiu fericit”. Această cate-
gorie de motive este direct legată de un anumit nivel al procesului de formare a conştiinţei de sine la elevi. 
Ca urmare, conştientizarea lor presupune, cât de cât, cunoaşterea şi aprecierea corectă a propriilor lor capa-
cităţi care să-i conducă la traducerea dorinţelor în fapt. Desigur, posibilităţile elevilor în această direcţie cresc 
odată cu vârsta şi ca rezultat al influenţelor educative ce se răsfrâng asupra lor. 

Motivele incluse în categoria succesului-insuccesului şcolar se grupează în jurul dorinţei de succes sau de 
evitare a insuccesului. Din răspunsurile elevilor reiese că „rezultatul favorabil” pe care ei doresc să-l obţină 
vizează trei direcţii: situaţia şcolară (note bune, premii, promovarea examenului de admitere etc.), prestigiul 
în grupul de clasă şi aprecierea favorabilă a profesorilor, respectiv a părinţilor; ultimele două direcţii depin-
zând în buna măsură de realizarea celei dintâi, strâns legată de dorinţa de autoafirmare a fiecăruia dintre elevi. 
Aceleaşi direcţii se conturează şi în ceea ce priveşte evitarea insuccesului. Ca urmare, în categoria „succesului-
insuccesului şcolar” am inclus motive enunţate de elevi cu forme foarte diferite, dar care exprimă totuşi 
aceleaşi tendinţe: „învăţ ca să obţin note bune”; „învăţ ca să nu am rezultate slabe (note proaste)”; „învăţ ca 
să fiu printre primii”; „învăţ ca să nu rămân corigent”; „învăţ pentru că doresc să am succes la admiterea în 
liceu”; „vreau să-i depăşesc pe alţii”; „învăţ ca să fiu exemplu pentru colegi”; „doresc să câştig preţuirea co-
legilor”; „n-aş vrea să dau prilej colegilor să mă dispreţuiască”; „vreau să fac impresie profesorilor”. Aşadar, 
această categorie de motive cuprinde atât diferitele forme pe care le îmbrăcă dorinţa de a obţine succes, res-
pectiv de a evita un insucces, cât şi cele care exprimă însuşi sentimentul de succes sau de insucces (eşec) în 
ceea ce elevul se aşteaptă să obţină prin el însuşi sau de la alţii. 

La vârsta preadolescenţei valoarea motivaţională a aptitudinilor este totuşi puţin conştientizată de elevi [6]. 

Situaţia se explică atât prin faptul că aceste însuşiri nu sunt încă pe deplin formate, cât şi prin posibilităţile 
limitate de autocunoaştere. Cu toate acestea, am inclus categoria aptitudinilor speciale, pentru că, mai ales 

învăţarea la disciplinele care îi interesează, unii elevi o motivează prin prezenţa acestor însuşiri: „mă pricep 
mai bine la acest obiect”; „am aptitudini”; „am talent”; „învăţ cu multă uşurinţă la unele discipline” etc. [7]. 

Optimumul motivaţional. Relaţia dintre motivaţie, mai corect spus, dintre intensitatea motivaţiei şi nivelul 
performanţei este dependentă de complexitatea activităţii (sarcinii) pe care subiectul o are de îndeplinit. Cer-

cetările psihologice [1, 8, 9] au arătat ca în sarcinile simple (repetitive, rutiniere, cu comportamente automa-

tizate, cu puţine alternative de soluţionare) pe măsură ce creşte intensitatea motivaţiei, creşte şi nivelul per-
formanţei. În sarcinile complexe însă (creative, bogate în conţinut şi în alternative de rezolvare) creşterea 

intensităţii motivaţiei se asociază, până la un punct, cu creşterea performanţei, după care aceasta din urmă 
scade. Se întâmplă aşa deoarece în sarcinile simple existând unul, maximum două răspunsuri corecte diferen-

ţierea lor se face cu uşurinţă, nefiind influenţată negativ de creşterea impulsului motivaţional. În sarcinile 
complexe, prezenţa mai multor alternative de acţiune îngreuiază acţiunea impulsului motivaţional, intensitatea 

în creştere a acestuia fiind nefavorabilă discriminării, discernământului şi evaluărilor critice. 
Eficienţa activităţii depinde însă nu doar de relaţia dintre intensitatea motivaţiei şi complexitatea sarcinii 

(care poate fi o sarcină de învăţare, de muncă sau de creaţie), ci şi de relaţia dintre intensitatea motivaţiei şi 
gradul de dificultate a sarcinii cu care se confruntă individul. Cu cât între mărimea intensităţii motivaţiei şi 

gradul de dificultate a sarcinii există o mai mare corespondenţă şi adecvare, cu atât şi eficienţa activităţii va 
fi asigurată. 

În acest context, în psihologie a apărut ideea optimumului motivaţional, adică a unei intensităţi optime a 
motivaţiei care să permită obţinerea unor performanţe înalte sau cel puţin a celor scontate. Despre optimum 

motivaţional putem vorbi în două situaţii: 
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a) când dificultatea sarcinii este percepută corect de către subiect. În acest caz optimum motivaţional în-

seamnă relaţia de corespondenţă, chiar de echivalenţă între mărimile celor două variabile. Dacă dificultatea 

sarcinii este mare, înseamnă că este nevoie de o intensitate mare a motivaţiei pentru îndeplinirea ei; dacă 

dificultatea sarcinii este medie, o motivaţie de intensitate medie este suficientă pentru soluţionarea ei; 

b) când dificultatea sarcinii este percepută incorect de către subiect. În acest caz ne confruntăm cu două 

situaţii tipice: fie cu subaprecierea semnificaţiei sau dificultăţii sarcinii, fie cu supraaprecierea ei. Ca urmare, 

subiectul nu va fi capabil să-şi mobilizeze energiile şi eforturile corespunzătoare îndeplinirii sarcinii. Într-un 

caz el va fi submotivat, va activa în condiţiile unui deficit energetic, ceea ce va duce, în final, la nerealizarea 

sarcinii. În cel de-al doilea caz, subiectul este supramotivat, activează în condiţiile unui surplus energetic 

care l-ar putea dezorganiza, stresa, i-ar putea cheltui resursele energetice chiar înainte de a se confrunta cu 

sarcina. 

Când un elev tratează cu uşurinţă sau supraestimează importanţa unei teze sau a unui examen, va ajunge 

la acelaşi efect: eşecul. În aceste condiţii, pentru a obţine un optimum motivaţional este necesară o uşoară 

dezechilibrare între intensitatea motivaţiei şi dificultatea sarcinii. De exemplu, dacă dificultatea sarcinii este 

medie, dar este apreciată incorect ca fiind mare, atunci o intensitate medie a motivaţiei este suficientă pentru 

realizarea ei, deci o uşoară submotivare. Dacă dificultatea sarcinii este medie, dar este considerată (tot inco-

rect) ca fiind mică, o intensitate medie a motivaţiei este de ajuns, deci o uşoară supramotivare.  

Optimum motivaţional se obţine prin acţiunea asupra celor două variabile care intră în joc: obişnuirea 

indivizilor de a percepe cât mai corect dificultatea sarcinii, prin atragerea atenţiei asupra importanţei ei, prin 

sublinierea momentelor ei mai grele etc. sau prin manipularea intensităţii motivaţiei în sensul creşterii sau 

scăderii ei – inducerea unor emoţii puternice, de anxietate sau frică, ar putea creşte intensitatea motivaţiei. 

Nivelul de aspiraţii. Reglarea relaţiei dintre motivaţie şi performanţă se realizează şi prin intermediul 

nivelului de aspiraţie. Când un elev îndeplineşte o sarcină de învăţare, el poate avea un sentiment de reuşită 

sau de nereuşită. Acest sentiment rezultă din compararea unei informaţii actuale, rezultatul obţinut în sarcina 

cu o informaţie de referinţă numită nivel de aspiraţie. Nivelul de aspiraţie este definit drept „aşteptările, 

scopurile ori pretenţiile unei persoane privind realizarea viitoare a unei sarcini date” [E.Hoppe apud 10] sau 

„scopurile pe care subiectul îşi propune să le atingă într-o activitate sau sferă de activităţi în care este angajat 

[…] profesional, social, intelectual” [F.Robaye, apud 10]. 

Nivelul de aspiraţie este o modalitate prin care individul îţi fixează valoarea sau stacheta scopurilor în 

general sau în raport cu diferite categorii de sarcini. El depinde, aşadar, de previziunea individului asupra 

posibilităţilor sale de reuşită într-o activitate. Psihologii au introdus o distincţie între nivelul de aspiraţie, care 

se referă la o realizare mai îndepărtată, la îndeplinirea unor obiective de amploare, şi nivelul de expectanţă, 

care exprimă rezultatul concret la care subiectul se aşteaptă în urma rezolvării unei anumite sarcini. În mod 

concret însă, se operează cu conceptul de nivel de aspiraţie, care poate sa acopere ambele situaţii. Acesta 

trebuie raportat la posibilităţile şi aptitudinile elevului (un şapte va fi un nivel de aspiraţie crescut pentru un 

elev slab, acceptabil, pentru unul mediocru, dar o decepţie pentru unul bun). Pentru elevii slabi şi mediocri, 

nivelurile de aspiraţie relativ scăzute reprezintă succes, în timp ce pentru cei cu aptitudini, un regres, ei vor 

regresa chiar şi sub raportul valorificării capacităţilor de care dispun. De aceea, este bine ca nivelul de aspi-

raţie – pentru a avea un efect pozitiv – să fie cu puţin peste posibilităţile de moment. Nu trebuie uitat nicio-

dată că discrepanţa prea mare dintre capacităţi şi aspiraţii este periculoasă. 

Cercetările referitoare la variaţiile nivelului de aspiraţie [3, 11] au arătat că succesul face să crească nive-

lul de aspiraţie, în timp ce insuccesul îl coboară. Efectele se fac resimţite nu doar pentru aceeaşi categorie de 

sarcini, ci şi de la o sarcină la alta. Există însă şi diferenţe individuale. Persoanele foarte ambiţioase nu 

renunţă la ţelurile lor chiar dacă au avut un eşec. Aceste reacţii atipice se datorează, pe de o parte, trăsăturilor 

de personalitate, iar, pe de altă parte, mediului familial şi educaţiei. Condiţiile educative din familie şi şcoală 

pot favoriza dorinţa realizării de sine, ambiţia, efortul sistematic, ceea ce va permite menţinerea aspiraţiilor 

la acelaşi nivel, în pofida unor eventuale eşecuri. 

Nivelul de aspiraţie trebuie să fie în concordanţă cu posibilităţile individului. Cunoaşterea propriilor po-

sibilităţi este foarte importantă. Un nivel de aspiraţie mult prea ridicat în raport cu posibilităţile reale este 

dăunător, deoarece îl va angaja pe elev în activităţi pe care nu le poate îndeplini şi din care se va alege doar 

cu insuccese şi decepţii. Sentimentul înfrângerii este demobilizator. El atrage după sine pierderea încrederii 

în forţele proprii, frustrarea şi chiar resemnarea. Eşecul este resimţit cu atât mai puternic cu cat aspiraţiile 
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sunt mai înalte. La fel de dăunător poate fi şi un nivel scăzut al aspiraţiilor în raport cu posibilităţile reale, 

deoarece împiedică regresul individului. Elevul obţine cu uşurinţa ceea ce şi-a propus, fără un efort prea 

mare şi fără a-şi valorifica la maximum posibilităţile. Cu timpul, se pot forma şi consolida trăsături precum: 

aversiunea pentru eforturi prelungite, comoditatea, lipsa de ambiţie. 

Concluzii  
Motivaţia nu trebuie considerată şi interpretată ca un scop în sine, ci pusă în slujba obţinerii unor perfor-

manţe înalte. Performanţa este un nivel superior de îndeplinire a scopului. Din perspectiva diferitelor forme 

ale activităţii umane (joc, învăţare, muncă, creaţie), ceea ce interesează este valoarea motivaţiei şi eficienţa ei 

propulsivă. În acest context, problema relaţiei dintre motivaţie şi performanţă are nu doar o importanţă teore-

tică, ci şi una practică. 

Totodată, problema motivaţiei de învăţare nu trebuie înţeleasă într-un mod simplu, mecanicist, ci în ter-

menii mai complecşi ai unui proces psihologic, de facilitare a anumitor patternuri de dorinţe. Altfel spus, nu 

există un comutator magic al motivaţiei, care să determine elevii să dorească să înveţe, să lucreze mai mult, 

să acţioneze într-o manieră mai responsabilă. Facilitarea şi nu controlul ar trebui să ghideze ideile, când încer-

căm să schimbăm anumite comportamente în şcoală. Chiar când o persoană este într-o poziţie de autoritate, 

cum este profesorul, eforturile de a motiva elevii într-o anumită direcţie vor avea un succes mai semnificativ, 

dacă relaţia profesor - elev este considerată una de colaborare între persoane care pot sau nu să împărtăşească 

aceleaşi sentimente, expectanţe şi scopuri. Astfel, intervenţiile motivaţionale ce nu respectă scopurile, emoţiile 

şi convingerile unei persoane legate de o anumită situaţie pot produce efecte pe termen scurt, dar pe o perioadă 

mai mare de timp aceste intervenţii pot să eşueze. 
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