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STIMA DE SINE ȘI MOTIVAȚIA PENTRU SUCCES LA ADOLESCENȚI
Ibrahim ASLA
Universitatea de Stat din Moldova
Fenomenul motivației trebuie examinat și analizat nu doar prin prisma scopului, dar şi ca o modalitate de a avea
succes și rezultate înalte. Succesul reprezintă nivelul cel mai înalt în realizarea scopului. Pentru diferite forme de activitate umană (joc, învățare, muncă sau creație), motivația și eficiența acesteia ca factor de mobilizare pentru realizarea cu
succes a acestora reprezintă un interes aparte. În acest context, problematica motivației pentru succes la adolescenți este
importantă nu doar din punct de vedere teoretic, dar și practic.
Cuvinte-cheie: stimă de sine, succes, eșec școlar, satisfacție, factor, motivație, trebuința de realizare, potențial.
SELF ESTEEM AND MOTIVATION FOR SUCCES OF TEENAGERS
Motivation should not be considered and interpreted as a purpose, but served as a way of achieving high success.
Success is a higher level of accomplishment of a purpose. From the perspective of the different forms of human activity
(play, learning, work, creation), what is of interest is the value of motivation and its propulsive efficiency. In this context,
the problem of motivation for success to adolescent has not only a theoretical importance, but also a practical one.
Keywords: self-esteem, success, school failure, satisfaction, factor, motivation, need for achivement, potential.

Conceptualizarea demersului științific
Problematica succesului și a insuccesului școlar tinde să devină un fapt social cu ample şi profunde semnificaţii şi consecinţe pentru ridicarea nivelului de pregătire, de cultură şi de educaţie al unei generații de
elevi, a educatorilor, a învățătorilor și formatorilor, în general. Succesul este o trebuinţă morală: el este
semnul valorii personale a unui individ. Succesul înseamnă reuşită, izbândă, performanţă obţinute de o persoană sau de un grup de persoane şi recunoaşterea ca atare de către colectivitate. Mecanismele de apariţie şi
consolidare a succesului sunt strâns legate de valorile sociale.
În ceea ce priveşte succesul şcolar, el se defineşte prin formarea la elevi, în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare, a structurilor cognitive (sisteme de cunoştinţe), operaţionale (priceperi, capacităţi, abilităţi),
psihomotrice (deprinderi), afectiv-motivaţionale şi sociomorale (atitudini, trăsături de voinţă şi caracter).
Astfel, succesul în activitatea școlară este determinat de anumiţi factori:
1. Factori biologici: se referă la starea sănătăţii organismului, la anumite deficienţe ale analizatorilor, la
echilibrul endocrin, la boli organice, tulburări nervoase şi dezvoltarea fizică.
2. Factori psihologici: includ procesele psihice (cognitive, afective, volitive), însuşirile psihice (temperament, atitudini, interese), fenomene psihice (atenţia, limbajul), nivelul de inteligenţă şi de aspiraţie, atitudinea
faţă de muncă, voinţa de a învăţa.
3. Factori pedagogici: se referă la stilul didactic al profesorului, eficienţa metodelor de predare-învăţare
şi evaluare, proiectarea şi realizarea situaţiilor de învăţământ, organizarea procesului de învăţământ etc.
4. Factori socioculturali: mediul psiho-socio-cultural, familial şi grupul de prieteni ai copilului.
5. Factorii stresanţi: de natură fizică: gălăgie, aer poluat, frig, iluminare insuficientă, umezeală; de natură
fiziologică: boli organice, subnutriţie, somn insuficient; de natură psihosocială: supraîncărcare, lipsă de antrenament de învăţare [1].
Antipodul succesului este insuccesul. Insuccesul şcolar, însă, este văzut ca incapacitatea elevului de a
progresa în ritmul colegilor, de a obţine un randament în conformitate cu obiectivele stabilite. Evident că
insuccesul şcolar duce în ultimă instanţă la eşec şcolar, ceea ce necesită o implicare a mai multor specialişti:
a psihologului şcolar, dirigintelui, adjunctului pe educaţie, precum şi colaborarea cu părinţii elevului. În acest
scop, se determină motivele eşecului şcolar şi se elaborează metode de profilaxie şi depăşire a situaţiei
dificile în care se află elevul. Deci, prin eşec şcolar se înţelege decalajul dintre rezultatele reale ale elevului
la învăţătură şi cerinţele şcolare, prevăzute de programă [2].
De asemenea, eşecul şcolar se traduce prin dificultatea copilului de a se menţine la acelaşi nivel cu clasa,
prin asimilările întârziate şi apoi prin repetenţie. Deosebim eşec şcolar stabil şi episodic.
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Eşecul şcolar stabil ţine, îndeosebi, de insuficienţa aptitudinilor şcolare ale elevului şi de condiţiile ambientale familiale. Nedezvoltarea sferei cognitive poate fi condiţionată mai frecvent de retardul mental,
inadaptarea şcolară, delăsarea pedagogică, unele tulburări psihice şi de personalitate.
Eşecul şcolar episodic poate interveni în urma: lipsei motivaţiei, lipsei tradiţiei de a învăţa în familie, nivelului scăzut de aspiraţii şi de expectaţii în raport cu activitatea şcolară şi propriul Eu, prezenţei unor însuşiri
caracteriale indezirabile, lipsei trebuinţei de autorealizare, manifestării tulburărilor de conduită, conflictelor
în colectivul de elevi, conflictelor între pedagog şi elevi, atitudinii ostile a pedagogului faţă de elev, organizării defectuoase a procesului educaţional din partea cadrelor didactice, condiţiilor familiale precare [3].
Motivele generale ale eşecului şcolar pot fi atribuite:
• elevului (leneş, procese cognitive slab dezvoltate, indiferent etc.);
• şcolii (clase supraîncărcate, învăţător fără vocaţie, lipsa unei bune relaţii profesor-elev);
• familiei (mediu defavorizant, care motivează puţin sau este puţin disponibil şi interesat de rezultatele
şcolare ale copilului).
Manifestările eşecului şcolar mai pot să exprime şi nevoia de a se afirma sau de a delimita exigenţele
părinţilor, nevoia de atenţie a părinţilor, lipsa de încredere în sine, frica de a nu fi abandonat de părinţi pentru
care şcoala este centrul de interes. De luat în seamă sunt şi factori ca transferarea din clasă în clasă, din şcoală
în şcoală, schimbarea locuinţei, divorţul părinţilor etc. [4].
S-a observat că adolescenţii care au un nivel al stimei de sine înalt, nu se simt complexaţi în raport cu
alţii, stabilesc relaţii bune cu ceilalţi în planul comunicării, ştiu care le sunt limitele, acceptă schimbările şi
realizează cu uşurinţă lucruri noi, sunt conştienţi că nu ştiu anumite lucruri, dar sunt dispuşi să înveţe, pot să
minimizeze semnificaţiile eşecurilor şi să se mobilizeze, oferă ajutor celorlalţi, nefiind aroganţi sau cinici [5].
O stimă de sine pozitivă se asociază cu performanţele şcolare, cu o bună comunicare cu ceilalţi, cu adaptarea socială, iar mai târziu cu succese şi în alte domenii. Aceşti adolescenţi au o atitudine realistă față de
propria valoare, deţin capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi, sunt dinamici, iar astfel de atribute sunt
necesare pentru succesul în carieră [6].
Astfel, stima de sine rezultă din evaluarea propriei persoane, această evaluare rezultând din autoacceptare
și autopreţuire, în mod absolut ori prin comparaţie cu alţii.
Conform lui Iacob şi Boncu [apud 7], la adolescenţi nivelul stimei de sine rezultă din două judecăţi de
evaluare, egale ca importanţă. Prima judecată este aprecierea propriei valori, iar cea de-a doua este estimarea
calităţii susţinerii sociale oferite de anturaj. Aprecierea propriei valori vizează cu precădere ceea ce este
considerat important, definitoriu pentru cel în cauză. Pentru aceste direcţii adolescentul ia în calcul distanţa
dintre ceea ce i-ar plăcea sau consideră că ar trebui să fie performanţa sa şi cum este aceasta, în mod real, în
acel moment. Dacă distanţa e mare, apare sentimentul imposibilităţii, neputinţei, din cauza căreia stima de
sine suferă. În cazul unei distanţe mici, stima de sine e alimentată, creşte.
În cazul în care stima de sine este instabilă şi are un nivel scăzut, efectele constau în inadaptare, frustrare,
eficienţă scăzută în acţiuni. Persoanele cu un nivel scăzut al stimei de sine amână luările de decizii, sunt
adesea neliniştite de consecinţele posibile ale alegerilor lor sunt influenţate de anturaj în luarea deciziilor,
sunt uneori ezitante sau convenţionale în luarea deciziilor. Astfel de persoane reacţionează emoţional la eşec,
se simt respinse dacă sunt criticate în domeniile în care se consideră competente, se justifică după obţinerea
unui eşec, caută informaţiile negative despre ele, manifestă anxietate puternică în faţa evaluării de către
ceilalţi; au o bună motivaţie de a nu eşua şi capacitatea de a asculta criticile [8].
Persoanele reacţionează diferit, în funcţie de nivelul stimei de sine, şi în faţa succesului, şi în ceea ce
priveşte alegerile importante în viaţă. Astfel, cele cu o stimă de sine scăzută nu au o atitudine realistă în faţa
succesului, neapreciindu-se la justa lor valoare şi, de cele mai multe ori, atribuie succesul factorilor externi
şi nu propriilor lor resurse; reuşita le poate produce teama de a nu mai fi la înălţime în viitor, adică teama de
eşec. În faţa acestor temeri, multe dintre ele sunt prudente, nu-şi asumă riscuri, preferă să fie mediocre,
progresează lent [9]. Dimpotrivă, la persoanele cu o înaltă stimă de sine reuşita le confirmă imaginea stimei
de sine, le provoacă emoţii pozitive şi motivaţie crescută; ele sunt, însă, dependente de recompense. Astfel
de persoane îşi asumă riscuri, caută să-şi depăşească limitele, se simt stimulate de noi experienţe, au un
progres rapid şi raţionează în funcţie de succese [10].
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Analiza și interpretarea datelor
Ipoteza cercetării: 1. Există o relaţie între stima de sine şi motivaţia pentru succes la adolescenţi.
Metodele de cercetare: testul pentru evaluarea nivelului motivaţiei pentru succes (T.Emerson); Scala pentru
evaluarea nivelului stimei de sine (Moris Rosenberg).
Lotul de cercetare: 100 de adolescenţi care își fac studiile în școala AL-BUKHARI din orașul ARAABA,
ISRAEL.
Rezultatele empirice:
La testul pentru evaluarea nivelului stimei de sine am obţinut următoarele rezultate:
Tabelul 1
Nivelul stimei de sine la adolescenţi
Nivelurile

foarte scăzut

scăzut

mediu

ridicat

foarte ridicat

Valoarea

6%

24%

21%

29%

24%

Conform datelor obţinute, observăm că nivelul stimei de sine se încadrează de la nivelul foarte scăzut, cu
doar 6%, până la cel foarte ridicat – 24%.
Cea mai mare valoare am obţinut pentru nivelul ridicat al stimei de sine, ceea ce înseamnă că adolescenţii
participanţi la cercetare au păreri clare şi stabile despre sine, întrucât acestea nu depind prea mult de context.
Acţionează eficient, perseverează în hotărârile lor. Eşecul nu lasă urme emoţionale durabile asupra unor
astfel de persoane. Pot rezista la criticile asupra punctelor lor sensibile. Nu se simt obligate să se justifice
atunci când suferă un eşec şi nici nu se simt respinse atunci când sunt criticate.
Totodată, 24% din adolescenţi au un nivel foarte ridicat al stimei de sine. Aceştia se pot caracteriza
deseori prin aroganţă, tind să-i desconsidere pe ceilalţi. Se consideră cei mai buni în toate, ceilalţi fiind
inferiori. Nu suportă criticile şi reacţionează negativ şi uneori chiar agresiv la ele. Tind să lupte pentru a fi
cei mai buni în toate, iar atunci când nu le reuşeşte se dezamăgesc cumplit.
La testul pentru evaluarea nivelului motivaţiei pentru succes am obţinut următoarele rezultate:
Tabelul 2
Nivelul motivaţiei pentru succes la adolescenţi
Nivelurile

scăzut

mediu

înalt moderat

prea înalt

Valoarea

24%

24%

28%

24%

Din rezultatele obținute reiese că datele sunt aproape egal împărţite la toate nivelurile: de la scăzut – cu
24%, până la nivel prea înalt – cu 24%. Astfel, putem afirma că din eşantionul participant fac parte atât adolescenţi foarte motivaţi de a reuşi în viaţă, cât şi cei care posedă un nivel scăzut al motivaţiei spre succes.
Considerăm că aceasta se datorează factorilor diferiţi care au influenţat personalitatea individului: mediul
social, familia, prietenii, precum şi starea financiară a familiei din care face parte adolescentul. Adolescenţii
au preluat diverse comportamente din familie, pe care şi le-au atribuit. Unele dintre ele sunt mai pozitive –
cele care conduc spre succes, altele sunt dezadaptative, care nu sunt corelate cu perseverenţă şi motivaţie
spre atingerea scopului dorit.
La fel, aceste rezultate se explică și prin faptul că unii adolescenţi au trebuinţe mult mai mari şi cerinţe
mult mai ridicate faţă de propria persoană şi propriul succes, alţi adolescenţi se mulţumesc însă cu ceea ce au.
Conform teoriei lui Alderfer, la adolescenţii care au un nivel ridicat al motivaţiei pentru succes este
foarte mare dorinţa de a satisface nevoia de dezvoltare. Anume aceasta corespunde cu nevoia de împlinire şi
cu nevoia de stimă de sine şi conduce spre o puternică dorinţă de realizare, de asumare a unor responsabilităţi,
de a face ceva singur, de a atinge un succes cu forţele proprii.
Prelucrarea statistică a rezultatelor brute arată o corelație invers proporțională între cele două variabile –
motivația pentru succes și stima de sine: r = - 0,33 corelație negativă medie. De aici concluzionăm că cu cât
creşte nivelul stimei de sine, cu atât scade nivelul motivaţiei pentru succes la adolescenți.
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Concluzii
 Adolescenţa reprezintă o perioadă dificilă și greu de traversat. Adolescentul este supus din interior
transformărilor fizice, biologice, psihice, dar în acelaşi timp este bombardat din exterior de influenţe din mai
multe medii: mediul familial, mediul şcolar, mediul grupului din care face parte, mediul social etc.
 Motivaţia pentru succes presupune totalitatea mobilurilor interne şi externe ale personalităţii care
condiţionează transformarea potenţialităţilor ei de dezvoltare în structuri psihologice reale şi funcţionale şi
constituie prin sine un sistem psihologic complex şi cumulativ.
 Motivația pentru succes este esenţială în realizarea performanţelor instructiv-educative înalte.
 Între motivația pentru succes și stima de sine există corelație negativă medie r = - 0,33.
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