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Introducere
Termenul „cultură” desemnează un concept larg și complex, discutat de numeroşi
cercetători din diferite domenii. În pofida multitudinii de definiții și abordări menite să
ducă la înţlegerea acestui concept, nu s-a ajuns la un consens asupra faptului că noţiunea
de cultura desemnează o serie de norme, ipoteze, atitudini și valori care modelează
regulile de conduită ale unui anumit membru al unui grup. Acești factori afectează
indivizii, viziunea lor asupra lumii și emoțiile, având, de asemenea, implicații asupra
stării lor de bine subiective (Hadju & Hadju, 2016; Hofstede, 2003; King & McInerey,
2014).
O trecere în revistă a literaturii de specialitate ilustrează faptul că studiile interculturale
au împărțit lumea în două mari categorii culturale, respectiv cea individualistă și cea
colectivistă. Aceste două orientări culturale principale descriu diferențele interculturale
dintre diferite culturi în ceea ce privește atitudinile, percepțiile, preferințele și valorile
unice (Heinke & Louis, 2009). Spre exemplu, o orientare individualistă susține credința
în indivizi, oferindu-le oportunități pentru a-și realiza aspirațiile și obiectivele. În
schimb, cultura colectivistă profesează coeziunea grupului și subliniază importanța

obiectivelor și nevoilor grupului mai degrabă decât nevoile indivizilor (Matsumoto &
Juang, 2004; Yang, Zhang, & Sheldon, 2018).
Diferențele culturale dintre o cultură majoritară și o cultură minoritară în diverse
contexte au fost cercetate pe larg, atât în Israel, cât şi în alte comunităţi din întreaga
lume, remarcându-se că diferențele în ceea ce privește rezultatele academice dintre cele
două grupuri continuă să existe. În anumite cazuri, cei care aparțin grupurilor culturale
minoritare se simt marginalizați (Biroul Central de Statistică, 2013, pp. 118-153;
Jayakumar & Muses, 2012, citat în Zysberg, 2018), situație care le poate compromite
procesul de învățare, starea de bine şi nivelul de satisfacţie a vieţii.
Unul dintre domeniile în care diferențele culturale transpar în mod evident este
adaptarea la formatul studiilor universitare. Cei mai mulți dintre studenții care își încep
parcursul academic sunt tineri. Acest lucru implică faptul că modelele lor de percepție
au fost deja formate, iar atunci când își încep studiile academice, este necesară
adaptarea la un cadru nou. Acest cadru este perceput ca un mediu organizațional care
se bazează pe valori și așteptări individualiste, precum și pe munca independentă a
studenţilor și pe modele specifice de a face față în mod eficient diferitelor sarcini
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academice. La începutul procesului de învățare, toți studenții trebuie să fie integrați în
mod corespunzător și să simtă că aparțin campusului academic. Acest aspect le
consolidează încrederea în sine, permițându-le să devină cursanți autonomi pentru care
studiile reprezintă o experiență pozitivă, care le conferă forţă și care îi
responsabilizează. Implicarea activă a studenţilor este menită să contribuie la obținerea
unor rezultate academice superioare, demonstrând bunăstare și satisfacție în viață.
Această implicare efectivă necesită un nivel ridicat de independență, inițiativă
personală, conștientizarea propriilor dorințe și abilități ale studenților, autoeficacitate și
un obiectiv important pe care aceștia se străduiesc să îl atingă. Merită subliniat faptul
că studiile academice pot fi definite cu ușurință ca un sistem care necesită un
comportament orientat spre obiective pentru realizarea scopurilor și obiectivelor
personale, academice, profesionale și sociale. Prin urmare, cultivarea autoreglementării
în învățare și a autodeterminării, deşi nu este o sarcină simplă, este necesară și
aplicabilă.
Aplicarea autoreglementării în învățare (self-regulation in learning - SRL) este
esențială pentru un proces de învățare eficient, care să conducă la succes, pentru
îmbunătățirea rezultatelor învățării și pentru obținerea unor rezultate academice
ridicate. Aceasta reprezintă un factor crucial pentru succesul indivizilor în diverse
domenii ale vieții (McCullough & Willoughby, 2009; Vukman& Licardo, 2010). Unii
cercetători susțin că autoeficacitatea face parte din procesul SRL (Mih & Mih, 2010;
Shawer, 2010) deoarece, împreună cu motivaţia, determină cursanţii să se implice activ
în procesul de învățare. Astfel, aceștia își îmbunătățesc realizările, crescând nivelul
stării de bine şi al satisfacţiei vieţii. Mai mult decât atât, literatura de specialitate
prezintă o serie de studii cu privire la relația dintre orientarea culturală și contribuția
acesteia la starea de bine subiectivă (Diener & Ryan, 2009; Knoop & Delle Fave 2012;
Oishi, 2010).
În aproape niciun studiu (cel puțin în Israel) nu se discută relația dintre orientarea
culturală și autoreglementare și contribuția acesteia la starea de bine subiectivă în
rândul studenților evrei și arabi care studiază în aceleași instituții academice
multiculturale. În plus, niciun studiu nu s-a referit la medierea dintre orientarea
culturală și realizările academice în funcție de componentele autodeterminării
(autonomie, competență și relaționare). În consecință, prezentul studiu se axează pe
autoreglementare, autodeterminare, realizări academice și satisfacția vieții în rândul
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studenților evrei și arabi în primul și al doilea an de studiu la nivel de licență în
instituțiile academice din nordul Israelului.

Obiectivele cercetării
1. Examinarea impactului culturii asupra realizărilor academice și satisfacției asupra
vieţii.
2. Examinarea măsurii în care autoreglementarea (SRL) mediază între orientarea
culturală, realizările academice și satisfacția asupra vieţii.
3. Examinarea măsurii în care componentele autodeterminării (autonomie,
competență și relaționare) mediază relația dintre orientarea culturală, realizările
academice și satisfacția asupra vieţii.
În prezentul studiu am abordat următoarele întrebări de cercetare:
1. În ce măsură afectează orientarea culturală procesul de învățare, rezultatele
academice și satisfacția studenților asupra vieţii?
2. Care este relația dintre orientarea culturală, realizările academice, autoreglarea
învățării și satisfacția vieții în rândul cursanţilor evrei și arabi din colegiile din
Israel?
3. În ce măsură influențează orientarea culturală satisfacția studenţilor asupra vieţii?
4. În ce măsură mediază componentele autodeterminării (autonomie, competență și
relaționare) legătura dintre orientarea culturală și realizările academice?
5. În ce măsură mediază componentele autodeterminării (autonomie, relaționare și
competență) legătura dintre orientarea culturală și satisfacția asupra vieţii a
studenților?
6. Care este relația dintre orientarea culturală și procesul de învățare și care este
impactul acesteia asupra rezultatelor academice în rândul cursanţilor evrei și arabi
din colegiile din Israel?
Prezentul studiu reprezintă o cercetare esențială din mai multe perspective. În primul
rând, cercetarea noastră pune într-o nouă lumină diversele provocări și dificultăți pe
care le întâmpină membrii unor culturi diferite atunci când își încep studiile
universitare, adaptarea socială și confruntarea cu noi proceduri și cerințe academice
neașteptate, care sunt uneori percepute de studenți ca fiind ciudate și descurajante. În
al doilea rând, studiulnostru conduce la o înțelegere mai profundă a impactului
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orientării culturale asupra realizărilor academice și a satisfacției de viață a studenților
care se înscriu la studii academice provenind din culturi diferite. În al treilea rând,
prezentul studiu ne poate ajuta să înţelegem mai bine măsura în care componentele
autodirecției (autonomie, competență și relaționare) mediază relația dintre orientarea
culturală și satisfacția asupra vieţii.

I. Principalele teorii ale învățării și realizărilor academice
care stau la baza acestui studiu
1.Teoria autodeterminării, SDT (Deci & Ryan, 1985)
Teoria autodeterminării reprezintă un cadru larg pentru studiul motivației individuale
și funcționării fiinţei umane. Teoria are la bază principiile psihologiei pozitive și oferă,
printre altele, răspunsuri la întrebări precum: cum pot părinții să le ofere copiilor lor
posibilitatea de a se dezvolta și de a se actualiza?. Acest lucru se realizează prin
răspunsul la trei nevoi psihologice de bază: autonomie, competență și relaționare, după
cum specifică autorii care au conceput această teorie (Deci& Ryan, 1985).

2.Starea de bine subiectivă, SWB (Diener & Diener, 1995)
Starea de bine subiectivă este considerată o reacție a indivizilor cu privire la viață,
anumite aspecte cognitive, precum satisfacția vieţii și aspecte emoționale permanente,
precum starea de spirit, împlinirea și satisfacția în căsnicie și la locul de muncă (Diener
& Diener, 1995). Numeroşi susţin că satisfacția vieții este un aspect al stării de bine
subiective pozitive și un construct esențial în psihologia pozitivă; acest concept s-a axat
pe cultivarea și menținerea dimensiunilor pozitive ale vieții (Diener & Diener, 1995;
Gilman & Huebner, 2003).

3.Teoria învățării social-cognitive (Bandura, 1977)
Teoria social-cognitivă a fost publicată pentru prima dată în 1977; aceasta este una
dintre cele mai semnifficative teorii comportamentale care examinează succesul
academic teoretic și practic. Teoria social-cognitivă pune accentul pe importanța
proceselor cognitive de autoreglare și a proceselor reflexive. În plus, teoria subliniază
6

importanța factorilor sociali și impactul acestora asupra funcțiilor cognitive (Bandura,
2001).

II. Trecere în revistă a literaturii de specialitate
II.1. Orientarea culturală
Literatura de specialitate în domeniu ilustrează faptul că studiile interculturale împart
adesea lumea în două mari categorii culturale: Individualistă și Colectivistă. Hofstede
(2001) se referă la cultură, două dintre dimensiunile culturale proeminente pe care le-a
explorat fiind colectivismul și individualismul. Aceste două orientări culturale
principale descriu diferențele interculturale cu privire la valori, atitudini, percepții și
comportamente între diferite culturi (Heinke & Louis, 2009). Aceste dimensiuni au fost
selectate din literatura de specialitate în scopul efectuării prezentului studiu, deoarece
în sistemul de învățare academică, în învățământul superior, spre exemplu, se regăseşte
o clasificare proeminentă a dimensiunilor colectivism-individualism care reflectă
complexitatea dinamicii și interacțiunilor în diferite situații.
Cultura colectivistă manifestă interdependență. Persoanele care au crescut în această
cultură, se definesc ca făcând parte din grup. Colectivismul se referă la un sistem
cultural de norme și valori care pune accentul pe comunitate și partajare, datorie, respect
pentru grup/respect pentru autoritate și armonie de grup (Spencer-Rodgers şi ccolab.,
2010).
Cultura individualistă manifestă independența. Indivizii au tendința de a se percepe pe
ei înșiși ca entități sociale distincte de grup, şi chiar dacă relația dintre ei și ceilalți este
una de afecțiune și prietenie, ei rămân separați și distanți faţă de ceilalți. O orientare
individualistă crede în oameni și în nevoile lor personale, oferindu-le oportunități
pentru a-și îndeplini dorințele și obiectivele (Yang, Zhang și Sheldon, 2018; Matsumoto
și Juang, 2004).

II.2. Învățare socială
Una dintre cele mai importante teorii comportamentale care se pe axează succesul
academic este Teoria Socia-Cognitivă (SCT). Această teorie reprezintă un punct de
vedere psihologic care evidențiază rolul important al mediului social și impactul

7

acestuia asupra funcției cognitive, motivației, învățării și autoreglementării (Bandura,
2001; Schunka & Usher, 2019). Acestă teorie explică executarea sarcinilor prin
interrelația și interacțiunile continue dintre oameni și mediul lor.

II.3. Realizări academice
Realizările academice reprezintă cea mai frecventă măsură pentru examinarea
progresului, abilităților, eforturilor, capacităţilor și aptitudinilor elevilor, precum și a
adecvării la cadrul academic în care studiază (Kitsantas & Zimmerman, 2009). Această
temă a realizărilor academice academice a făcut obiectul unor numeroase cercetări. În
măsura în care elevii reușesc să își atingă obiectivele educaționale pe care și le-au
stabilit pe termen scurt și lung, ei își pot evalua realizările prin examene sau evaluări
continue (Collins, 2007). Conform literaturii de specialitate, în ultimele decenii,
realizările academice au devenit un domeniu comun în psihologia educațională.
Numeroase studii pe această temă au indicat o varietate de variabile motivaționale,
cognitive și contextuale care s-au transformat în predictori ai realizărilor academice
(Guay, Boivin, & Hodges, 1999; Jeynes, 2005; Zuffian'o şi colab., 2013).

II.4. Strategii de învățare
Conform mai multor studii, strategiile de învățare sunt considerate variabile cognitive
care contribuie la rezultate academice superioare (Fenollar, Rom'an, & Cuestas, 2007;
Wolters, 1999, citat în Veas et al., 2015). Acestea au un impact asupra calității învățării
și sunt esențiale pentru rata de succe a studenţilor, chiar şi în cadrul învăţământului
superior (Chemers, Hu & Garcia, 2001; Tuckman & Kennedy, 2011). Numeroase studii
au tratat tema strategiilor de învățare, demonstrându-se că strategiile generale de
învățare includ strategii cognitive și metacognitive (Li, Chen & Duanma, 2010).
Acestea sunt astfel considerate principalele componente ale autoreglementării în
învățare (SRL). Ele explică diferențele dintre cursanți în ceea ce privește realizările
academice, motivația și capacitatea de a adopta strategii, precum și autoreglarea în
învățare (Liu şi colab., 2009).
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II.5. Autoreglarea în învățare
Autoreglarea în învățare (SRL) este un concept care se referă la modul în care cursantul
își gestionează procesul de învăţare și mediul în funcție de obiectivele pe care și le-a
stabilit (Pintrich, 2004). Numeroase studii s-au concentrat pe noţiunea de autoreglare
în învățare. Aceasta este percepută ca structură individuală ce subliniază diferențele
dintre cursanţi în ceea ce privește utilizarea strategiilor cognitive, metacognitive,
motivaționale și comportamentale (Kaplan, Gorodetskey și Lichtinger, 2009). O serie
de alte studii indică faptul că autoreglarea are o contribuție esențială la reușită, iar
cursanţii care se angajează în procese de autoreglare vor obține un academic superior
(Pintrich, 2000, citat în Vukman & Licardo, 2010).

II.6. Autodeterminarea (nevoi psihologice de bază)
Teoria autodeterminării (SDT) constituie un cadru conceptual amplu pentru studierea
funcționării umane și a motivației individuale. Conform teoriei autodeterminării, toți
oamenii din toate culturile împărtășesc trei nevoi psihologice: autonomie, competență
și relaționare, iar satisfacerea acestora este o condiție necesară pentru starea de bine a
oricărui individ (Church et al., 2013; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000).
Ryan și Deci (1985) au constatat că autonomia este o nevoie psihologică primară care
permite organizarea personală, autoexplorarea, învățarea și dezvoltarea. În plus, ea
reflectă autogestionarea și activitatea dintr-un impuls interior, ceea ce imprimă un
sentiment accentuat de stimă de sine și indică starea de bine și dezvoltarea personală
(Ryan & Deci, 2001; Patrick şi colab., 2007). Potrivit altor cercetători, competența
reflectă nevoia indivizilor de a se simți eficienți în acțiunile pe care le întreprind.
Aceștia depun eforturi, pot controla mediul și obţin astfel rezultatele dezirabile (Patrick
şi colab., 2007; Church şi colab., 2013; Janssen şi colab., 2013). În ceea ce privește
nevoia de relaționare, aceasta reflectă nevoia oamenilor de a se simți conectați cu
mediul, de a fi înțeleși de alte persoane semnificative în viaţa lor și de a fi acceptați de
mediul în care sunt implicați (Lynch et al., 2009; Patrick et al., 2007).

II.7. Starea de bine subiectivă
Starea de bine subiectivă (SWB) ţine de psihologia umanistă și pozitivă (Diener, 2000).
Aceasta include componente cognitive și afective (Lau & Li, 2011) care se referă la
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evaluarea de către oameni a propriei lor vieți, fie în ceea ce priveşte reacțiile emoționale
la evenimente personale sau generale, fie din perspectiva unei evaluări cognitive.
Aceasta implică orice gând sau judecată privind succesul, satisfacția și actualizarea în
diverse domenii ale vieții (Diener & Diener, 1995; Diener şi colab., 2003, 1999).
Cercetătorii susțin că satisfacția vieții este un aspect al stării de bine subiective pozitive
și un construct esențial în psihologia pozitivă (Diener & Diener, 1995; Gilman &
Huebner, 2003).

II.8. Satisfacția vieţii în rândul studenților:
Satisfacția este structura principală a unei subdiscipline SWB - Subjective Well-Being
(Diener, 1984, citat în Oishi şi colab., 1999). Potrivit lui Diener și Diener (1995),
satisfacția este reprezentată de aprecierea cognitivă și emoțională a oamenilor cu privire
la propria lor viaţă, care poate fi afectată de viziunea etică și culturală asupra lumii.
Rezultatele prezentului studiu au indicat că variabilele ce ţin de personalitate, respectiv
stima de sine, optimismul și experiențele emoționale pozitive, prezic un nivel de
satisfacție asupra vieţii (Diener et al., 1999; Lucas, Diener & Suh, 1996, citat în Oishi
şi colab. 1999). Rezultatele adiţionale indică faptul că scorurile și realizările academice
au o putere mare de predicţie a satisfacţiei asupra vieţii în rândul persoanelor care au
un grad mare de apreciere cu privire la realizări (Oishi şi colab., 1999).

Concepte cheie
Orientare
culturală

Învăţare
socială

Autoreglare
în învăţare

Autodeterminare

Realizări
academice

Stare de bine
subiectivă

Strategii de
învăţare

Satisfacţia
asupra vieţii

Figura nr. II. 1: Concepte cheie

III. Metodologia de cercetare
Prezentul studiu a fost efectuat în conformitate cu o paradigmă social-cognitivă
(Bandura, 2002; Pintrich, 2004) și o paradigmă cantitativă. Cercetarea este alcătuită din
10

trei părți. Primele două sunt studii cantitative, iar cea de-a treia parte constituind
cercetarea calitativă. Eșantionul din fiecare dintre studiile cantitative a cuprins 300 de
studenți (N1 = 300) din diferite grupuri etnice: evrei, arabi, creștini, musulmani, druzi
și ruși (161 de arabi, 123 de evrei și 16 alte grupuri etnice), care studiază în diferite
departamente ale unor instituții academice din nordul Israelului și sunt în primul sau al
doilea an de studii. Vârsta participanţilor la studiu se încadrează în intervalul 18-59 de
ani (vârsta medie = 25 de ani). O parte dintre ei (N2=20) au fost, de asemenea,
intervievați (12 studenți arabi și 8 studenți evrei).
Primul studiu cantitativ a examinat relația dintre orientarea culturală, realizările
academice, autoreglarea în învățare și satisfacția vieții în rândul studenților evrei și
arabi din Israel. În cel de-al doilea studiu cantitativ am considerat necesar să examinăm
relația între orientarea culturală și satisfacția asupra vieţii în rândul studenților, în
special în rândul celor evrei și arabi care se află la începutul parcursului academic. Al
doilea studiu cantitativ a analizat, de asemenea, măsura în care componentele
autodeterminării (autonomie, competență și relaționare) mediază între orientarea
culturală și satisfacția vieţii în rândul studenților. Cele două studii cantitative pe care
le-am efectuat au permis colectarea de date de la numeroşi participanți din cele două
grupuri, precum și identificarea fenomenului investigat, prin intermediul analizei
comparative a aceloraşi variabile (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Cel de-al treilea
studiu calitativ a avut ca scop aprofundarea înțelegerii și perspectivelor derivate din
cele două studii cantitative. Datele au fost colectate în urma unor interviuri semistructurate (Denzin & Lincoln, 2005).

III.1. Instrumente de cercetare
Datele au fost colectate din ambele studii cantitative cu ajutorul a cinci chestionare care
au fost completate de către studenți. Tabelul nr. III.1 prezintă instrumentele de cercetare.

Tabelul nr. III.1: Instrumente de cercetare

Instrumente de cercetare

1. Scala Auckland pentru
individualism și colectivism
(AICS)

Ce a măsurat?

De cine a fost
conceput?

Măsoară gradul de
orientare culturală a
indivizilor, fie aceasta

Shulruf, Hattie, &
Dixon (2007)
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de natură individualistă
sau colectivistă.
2. Scala multidimensională de
satisfacție a vieții studenților
(MSLSS)

Măsoară gradul de
satisfacție asupra vieţii
a studenților.
Examinează gradul de
stare psihologică
pozitivă a studenților
din instituţiile de
învăţământ superior.

A fost adaptat de
Schnettler şi colab.
(2017), pe baza
instrumentului
dezvoltat inițial de
Huebner şi colab.
(Huebner, 1994;
Huebner et al.,
2012).

3. Chestionarul strategiilor
motivate pentru învățare
(MSLQ)

Măsurați
autoreglementării în
procesul de învățare.
Acest chestionar este
un instrument de autoraportare conceput
pentru a evalua
orientarea
motivațională a
studenților din
instituţiile de
învăţământ superior și
diferitele strategii de
învățare pentru un curs
universitar.

Pintrich şi colab.
(1991).

4. Nevoia psihologică de bază
(BPN)

Măsoară componentele
autodeterminării
(autonomie,
competență și
relaționare)

Deci & Ryan
(2000).

5. Chestionar pentru date
demografice și note, completat
de către studenţi în mod
independent

În cel de-al treilea studiu, interviurile s-au concentrat pe identificarea de informații
suplimentare care au ajutat la înțelegerea fenomenului investigat și la consolidarea
rezultatelor cantitative.
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Tabelul nr. 2: Paradigma metodelor mixte
Studiu (1)

Obiectivul
cercetării

Întrebări de
cercetare

Participanți la
cercetare

Instrumente de
cercetare

Tema de
cercetare:
"Efectul de
mediere a
autoreglementării
învățării între
orientarea
culturală,
realizările
academice și
satisfacția vieții,
în rândul
studenților evrei
și arabi din
Israel".

Să ofere o mai 1.
bună înțelegere a
efectului
orientării
culturale asupra
realizărilor
academice și a
satisfacției în
viață a studenților
care provin din
culturi diferite.

Care este relația
dintre orientarea
culturală, realizările
academice,
autoreglementarea
învățării și
satisfacția vieții
studenților evrei și
arabi din Israel?

Studenți în primul
și al doilea an de
licență, care
studiază în diferite
departamente din
trei colegii
multiculturale din
nordul Israelului.
Eșantionul include
(N1=300) studenți
din diferite
comunități: evrei,
arabi, creștini,
musulmani, druzi și
ruși.

Scala Auckland
pentru
individualism și
colectivism
(AICS), care a
măsurat gradul de
orientare a
indivizilor, măsura
în care este vorba
de o orientare
culturală
individualistă sau
colectivistă.

În ce măsură
orientarea culturală
influențează
satisfacția vieţii în
rândul studenților?

Chestionarul
privind strategiile
motivate pentru
învățare (MSLQ),
care măsoară
autoreglmeentarea
în învățare.
Scala
multidimensională
de satisfacție a
vieții studenților
(MSLSS), care a
măsurat satisfacția
vieții studenților.
Această scală a
evaluat gradul de
stare psihologică
pozitivă a
studenților din
instituţiile de
învăţământ
superior.
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Studiu (2)

Obiectivul
cercetării

Întrebări de
cercetare

Participanți la
cercetare

Subiect de
cercetare:
"Efectul de
mediere a
autoreglementării
învățării între
orientarea
culturală,
realizările
academice și
satisfacția vieții,
în rândul
studenților evrei
și arabi din
Israel".

Să ofere o mai 2.
bună înțelegere a
efectului
orientării
culturale asupra
realizărilor
academice și a
satisfacției în
viață a studenților
care provin din
culturi diferite.

Care este relația
dintre orientarea
culturală, realizările
academice,
autoreglarea
învățării și
satisfacția vieții
studenților evrei și
arabi din Israel?

Studenți în primul
și al doilea an de
licență. Cu toții
studiază în diferite
departamente din
trei colegii
multiculturale din
nordul Israelului.
Eșantionul include
(N1=300) studenți
din diferite
comunități: evrei,
arabi, creștini,
musulmani, druzi și
ruși.

Scala Auckland
pentru
individualism și
colectivism
(AICS), care a
măsurat gradul de
orientare a
indivizilor, dacă
este vorba de o
orientare culturală
individualistă sau
colectivistă.

Studiu (3)

Obiectivul
cercetării

Întrebări de
cercetare

Subiect de
cercetare:
"Orientarea
culturală,
procesele de
învățare și
rezultatele
academice în
rândul studenților
evrei și arabi din
Israel".

Se concentrează
pe identificarea
informațiilor
suplimentare care
au ajutat la
înțelegerea
fenomenului
investigat în
consolidarea
rezultatelor
cantitative.

Participanți la
cercetare
Care este relația
Datele au fost
dintre orientarea
colectate de la
culturală și procesul
(N2= 20) studenți
de învățare și care
(12 studenți arabi
este impactul
și 8 studenți
acesteia asupra
rezultatelor
evrei) care
academice ale
studiază în primul
studenților arabi și
și al doilea an de
evrei din Israel?
licență. Cu toții
au studiat în
diferite
departamente în
colegii
multiculturale din
nordul Israelului.
Acest eșantion de
cercetare a fost
ales din întregul
eșantion de (N1 =
300) studenți din
diferite
comunități: evrei,

Instrumente de
cercetare
Interviuri semistructurate
(interviuri în
profunzime).
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Instrumente de
cercetare

arabi, creștini,
musulmani și
druzi.

Prelucrarea datelor cantitative pentru chestionare
Prelucrarea datelor cantitative obținute din chestionare a fost realizată prin instrumente
statistice cantitative cu ajutorul programului SPSS 25. În acest scop, fiabilitatea a fost
analizată prin utilizarea consistenței fiabilității interne a alpha Cronbach. Validitatea a
fost evaluată prin procedura de analiză factorială pentru identificarea dimensiunilor
relevante. Cercetătorul a utilizat coeficientul de corelație Pearson și analiza de regresie
pentru a analiza corelația statistică. Pentru compararea grupurilor de cercetare
(examinarea diferenței de raportare între studenții cu orientări culturale diferite),
cercetătorul a tilizat Testul t și Testul f (Gerber & Finn, 2013). În plus, cercetătorul a
utilizat un test ANOVA cu o singură cale pentru analiza comparativă între diferitele
grupuri de cercetare.
Principalele ipoteze ale studiului sunt:
1. Va exista o corelație pozitivă între autoreglementare și rezultatele academice. Un
grad mai ridicat de autoreglementare contribuie la realizări academice mai
semnificative.
2. Studenții evrei (care reprezintă cultura individualistă) vor prezenta un nivel mai
ridicat de autoreglare decât studenții arabi (care reprezintă cultura colectivistă).
3. Autoreglementarea va media relația dintre orientarea culturală și satisfacția vieţii
în rândul studenților.
4. Studenții evrei (care reprezintă cultura individualistă) vor prezenta un nivel mai
ridicat de satisfacție a vieţii comparativ cu studenții arabi (care reprezintă cultura
colectivistă).
5. Vor exista diferențe în ceea ce privește autodeterminarea între studenții evrei (care
reprezintă cultura individualistă) și studenții arabi (care reprezintă cultura
colectivistă).
6. Relația dintre orientarea culturală și satisfacția asupra vieţii în rândul studenților va
fi mediată de componentele autodeterminării (Autonomie, Competență și
Relaționare).
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IV. Rezultate
Studiu (1)

Întrebare (1)

Rezultate

Care este relația dintre  În analiza diferențelor dintre cele două grupuri
orientarea culturală,

(studenți arabi și evrei) în ceea ce privește

realizările academice,

capacitatea de autoreglare în învățare s-au

autoreglementarea

evidenţiat diferențe semnificative între studenții

învățării și satisfacția

evrei și arabi în ceea ce privește cogniția și

vieții în rândul studenților

metacogniția.

evrei și arabi din Israel?

Studenții arabi (reprezentând cultura colectivistă)
au demonstrat un nivel mai ridicat de cogniție și
metacogniție decât studenții evrei (reprezentând
cultura individualistă).
În analiza medierii dintre orientarea culturală
(Individualism şi Colectivism) și realizările
academice prin autoreglementare, nu s-a
constatat nicio mediere. În schimb, în
examinarea relației dintre variabila mediatoare
(SRL) și fiecare dintre cele două dimensiuni
(individualism și colectivism), rezultatele indică
faptul că există o relație între variabila
mediatoare referitoare la autoreglementare (SRL)
și variabila independentă (individualism și
colectivism).
În plus, s-a constatat o relație semnificativă între
mediator (SRL) și variabila dependentă (AAC)

Întrebare (2)
În ce măsură orientarea  În examinarea relației dintre autoreglementare și
culturală influențează

satisfacția asupra vieţii s-a constatat o corelație

satisfacția vieâii în rândul

pozitivă moderată între gradul de satisfacţie și

studenților?

categoriile de autoreglementare, motivație,
cogniție și metacogniție. Altfel spus, un nivel
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mai ridicat de autoreglementare contribuie la un
sentiment mai consistent al satisfacţiei asupra
vieţii.
În plus, s-a constatat că există mediere între
variabila independentă (în ambele dimensiuni,
respectiv individualism și colectivism) și
variabila dependentă referitoare la satisfacția de
viață (LS) prin autoreglementare (SRL).
 Analiza diferențelor dintre cele două grupuri
(studenți evrei și arabi) în ceea ce privește
satisfacția asupra vieţii arată că studenții arabi
care reprezintă cultura colectivistă au declarat un
nivel semnificativ mai ridicat de staare de bine
subiectivă. Diferențe semnificative s-au
evidențiat în ceea ce privește familia, mediul și
sinele.

Studiu (2)

Întrebare (1)
În ce măsură

Rezultate
 În analiza relației dintre orientarea culturală

componentele

(Individualism şi Colectivism) și performanța

autodeterminării

academică (AAC), s-a constatat o relație pozitivă

(Autonomie, Competență

slabă între consultare și performanța academică

și Relaționare) mediază

doar în rândul studenților evrei.

relația dintre orientarea
culturală și realizările
academice?
 În analiza diferențelor dintre cele două grupuri studenții evrei (reprezentând cultura
individualistă) și studenții arabi (reprezentând
cultura colectivistă) cu privire la componentele
autodeterminării, rezultatele au indicat diferențe
între cele două grupuri în favoarea primului grup
17

(studenții evrei) în ceea ce privește autonomia și
competența.
Examinând medierea dintre orientarea culturală
(Individualism şi Colectivism) și realizările
academice (AAC) prin componentele
autodeterminării (SDL), autonomie, competență
și relaționare, rezultatele indică o corelație
pozitivă slabă între fiecare dintre componente și
realizările academice. Cu toate acestea,
rezultatele nu au indicat că aceleași componente
(autonomie, competență și relaționare) au mediat
între orientarea culturală (CO) și realizările
academice (AAC).
Mai mult decât atât, în urma analizei relaţiei
dintre componentele autodeterminării
(autonomie, relaționare și competență) și
orientarea culturală (Individualism și
Colectivism), rezultatele indică o legătură între
unele dintre componente, după cum urmează:
s-a constatat o relație între individualism și
autonomie și relaționare, însă nu s-a identificat
nicio legătură între individualism și competență.
În ceea ce privește relația dintre colectivism și
fiecare dintre componentele autodeterminării,
rezultatele indică o relație între colectivism și
competență, însă nu a fost identificată nicio
relație între colectivism și autonomie și
relaționare

Întrebare (2)
În ce măsură

 S-a constatat o corelație pozitivă între orientarea
culturală și satisfacția vieţii în rândul studenților.

componentele
autodeterminării
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(Autonomie, Relaționare și
Competență) mediază
legătura dintre orientarea
culturală și satisfacția
vieţii în rândul
studenților?
Examinând medierea relației dintre orientarea
culturală ((Individualism și Colectivism)) și
satisfacția vieţii (LS) a studenților prin
componentele autodeterminării (autonomie,
competență și relaționare), rezultatele indică o
mediere parțială între o variabilă independentă
((Individualism și Colectivism)) și variabila
dependentă (LS) prin fiecare dintre componente
(autonomie, competență și relaționare). În ceea
ce privește componenta referitoare la
competență, s-a identificat o legătură puternică
între colectivism și competență.

IV.1. Rezultatele studiului (3)
În continuare sunt prezentate temele și categoriile care au derivat din analiza de conținut
a interviurilor. (Frecvența de apariție: J= evrei \ A= arabi)
1. Procesul
de
învățare:

2. Realizări
academice

Mai jos sunt
prezentate
exemple de
întrebări
adresate în acest
sens:

Mai jos sunt
prezentate exemple
de întrebări
adresate în acest
sens:

De ce este
important să

Ce te poate ajuta în
îmbunătățirea

3. Satisfacția
vieţii în
rândul
studenților
Mai jos sunt
prezentate
exemple de
întrebări
adresate în acest
sens:
Ce te poate face
să te simți

19

4. Orientare
culturală

Mai jos sunt
prezentate
exemple de
întrebări
adresate în acest
sens:

5. Autoreglementare

Mai jos sunt prezentate
exemple de întrebări
adresate în acest sens:
Ne poţi spune ce
obiective ţi-ai stabilit (în
general și în procesul de
învățare)?

reușești să
înveți?

rezultatelor tale
academice?

mulțumit în
viață?

Te defineşti ca
fiind un student
activ în cadrul
colegiului?

Cum poţi
îmbunătăți
rezultatele
academice?

Obținerea unor
note mari te face
fericiți și îţi
creşte gradul de
satisfacţie a
vieţii?

Ce te poate
provoca ca
student în
procesul de
învățare?
Categorii:

Categorii:

Categorii:

Sunt părinții tăi
implicați în viața
ta?
Simțiți că
succesul tău se
adresează şi
familiei tale?
Te consulți cu
părinții tăi cu
privire la studiile
tale academice?
Categorii:

Concurența cu
colegii de clasă

Comunicare
interpersonală
corectă și
interacțiune
pozitivă între
lector și student

Frecvența de
apariție

Frecvența de
apariție

Frecvența de
apariție

Frecvența de
apariție

5A

6A

8A

7A

2J

7J

Bucuria
procesului de
învățare

3J

Percepția
culturii
colectiviste

Cum îţi poţi atinge
obiectivele?
Ce plănuieşti să faci
pentru a reuşi în plan
academic?
Ce te poate ajuta în
înțelegerea materialelor
de învățare?
Cum te descurci cu
temele şi proiectele?
Categorii:
Cunoaștere "Planificarea eficientă
și stabilirea
obiectivelor".

2J

Frecvența de apariție
9A

6J

Exemple de
declarații ale
elevilor:

Exemple de
declarații ale
elevilor:

Exemple de
declarații ale
elevilor:

Exemple de
declarații ale
elevilor:

Exemple de declarații
ale elevilor:

"Studenții cu

"Pentru a-mi
îmbunătăți
rezultatele
academice, trebuie
să înțeleg unde am
greșit, ce am făcut
greșit. "

"Principalul
obiectiv pentru
mine în procesul
de învățare nu
este să obțin note
mari, ci să mă
bucur de acest
proces."

"Părinții mei mă
susțin; am
diferite probleme
și chestiuni în
viața mea. De
asemenea, este
important pentru
mine să mă
consult cu ei;

"Obiectivele mele în
ceea ce privește studiile
sunt că să absolv
studiile de licență cu
rezultate foarte bune
pentru a mă înscrie la
studii de master, aşa că
trebuie să investesc în
studiile mele, trebuie să

rezultate bune
mă provoacă
foarte mult. "
(S 4, S 7)
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(S 18, S 20)

simt că mă
îndrumă corect".

(S 6, S 8)

(S 3, S 12)

studiez serios și trebuie
să acționez cu
responsabilitate. "
(S 4, S 6)

Învățare activă

Frecvența de
apariție
9A

4J

Comportamentul
responsabil al
studenţilor

Confruntarea cu
provocările

Percepția
culturii
individualiste

Frecvența de
apariție

Frecvența de
apariție

Frecvența de
apariție

7A

7A

4A

4J

3J

5J

Meta-cogniție "Conștiința de sine
pentru o planificare
eficientă"

Frecvența de apariție
8A

4J

Exemple de
declarații ale
elevilor:

Exemple de
declarații ale
elevilor

Exemple de
declarații ale
elevilor

Exemple de
declarații ale
elevilor

Exemple de declarații
ale elevilor

"Bineînțeles,
cred că o parte
importantă a
procesului de
învățare rezidă
în calitatea de
student activ."

"Trebuie să-mi
organizez timpul în
mod eficient; să
coordonez câteva
întâlniri cu colegii
mei de şcoală
pentru a ne
consulta în privința
studiilor."

"provocarea" mă
face să simt un
grad mare de
satisfacţie a
vieţii."

"Cred că fiecare
părinte va fi
fericit dacă
fiul/fiica sa
reușește, dar
produsul final
este legat de
persoana în sine,
așa că eu cred
că succesul meu
este doar al
meu."

"În primul rând, trebuie
să fiu conștient de mine
însumi și să știu ce m-a
făcut să obțin un
punctaj mic care nu mă
mulțumește."

(S 1, S 9, S 12)

(S 1, S 9, S 13)

(S 10, S 12, S 19)

(S6, S 12)
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(S 1, S 7)

Învățarea
colaborativă și
contribuția
acesteia la
realizările
academice

Construirea unei
cariere stabile și
de succes

Percepția
privind
implicarea
părinților în
procesul de
învățare al
copiilor lor

Frecvența de
apariție

Frecvența de
apariție

Frecvența de
apariție

4A

7A

6A

6J

4J

4J

Motivație- Angajament
pentru învățare și
succes personal

Frecvența de apariție
8A

4J

Exemple de
declarații ale
elevilor

Exemple de
declarații ale
elevilor

Exemple de
declarații ale
elevilor

Exemple de declarații
ale elevilor

"Învățarea
colaborativă îmi
permite
întotdeauna să mă
descurc foarte bine
cu materialele de
învățare. Această
abordare mă
motivează și mă
determină să
investesc în studiile
mele, crescând, de
asemenea, şi
angajamentul față
de studii".

"Dacă m-aș
organiza mai
bine din punct de
vedere financiar,
de fapt, asta m-ar
putea face fericit
și m-ar face să
mă simt
mulțumit."

"Părinții mei mă
ajută foarte mult
în procesul de
învățare și chiar
contribuie la
succesul meu, în
sensul că uneori
se implică în
viața mea, mă
sfătuiesc și mă
lasă să iau
decizii."

"Să-mi asum
responsabilitatea pentru
studiile mele. Să-mi
organizez eficient
procesul de învățare,
dar și gândurile ".

(S 9, S 15, S 20)

(S 5, S 12)

(S 3, S 12)

(S 7, S 8)

V. Concluzii și recomandări
V.1. Concluzii de natură factuală
În urma discuțiilor privind rezultatele acestui studiu au rezultat mai multe concluzii
concrete.
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1. Relația dintre orientarea culturală (Individualism şi Colectivism) și procesul de
învățare este caracterizată de o reglementare eficientă a învățării, pe care cursanții
o planifică într-un mod conștient și controlat. Conștientizarea de către cursanți a
propriilor capacități, a autoeficienței, a obiectivelor esențiale și a dezvoltării
personale, academice și sociale joacă un rol vital în ghidarea acestora în procesul
de învățare. Conștiința de sine îi motivează pe studenţi să se gestioneze temeinic și
responsabil pentru a obține rezultatele academice la care aspiră, inclusiv rezultate
academice de performanţă. Astfel, cele două două componente esențiale:
autocunoașterea, combinată cu motivația, îi ajută pe studenţi să își reglementeze
procesul de învăţare într-un mod eficient și controlat. Ei fac acest lucru încă din
etapa de început, de stabilire a obiectivelor cu privire la stăpânirea materiei, care
determină comportamentul studenţilor în procesul de învățare și realizările acestora.
2. Cu toate că nu s-a identificat mediere între orientarea culturală (Individualism și
Colectivism) și realizările academice prin autoreglementare, se poate concluziona
că legătura semnificativă identificată între autoreglementare (SRL) și realizările
academice (AAC) este direcţionată către o metodă de învățare profundă care pune
accent pe învățarea de calitate.. Motivația intrinsecă și autoeficacitatea cursanților
le permit acestora să aplice strategii și abilități de învățare, care decurg în principal
din alegerea proprie, curiozitatea, angajamentul și responsabilitatea personală, toate
acestea contribuind la obţinerea unor rezultate academice semnificative.
3. Relația dintre orientarea culturală (Individualism şi Colectivism) și satisfacţia
asupra vieţii (LS) se bazează pe autonomia, competența și relaționarea studenţilor.
Conform concluziilor prezentului studiu, aceste componente reprezintă nevoi
esențiale pentru dezvoltarea și starea de bine a studenţilor.

V.2. Concluzii de natură conceptuală
Discutarea rezultatelor cercetării și concluziile de natură factuală obținute în urma
acestora fac posibilă avansarea unui model bazat pe date care descrie și explică relația
dintre orientarea culturală, realizările academice și satisfacția vieţii în rândul studenților
din ciclul de licență într-un mediu multicultural / mediu universitar multicultural.
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Figura nr. 2: Modelul COAACLS
Modelul COAALS ilustrează relațiile dintre variabile și explică relația dintre
componente, după cum urmează:
1. Există o relație între componentele autoreglementării (SRL) (motivație cognitivă și
metacogniție) și orientarea culturală (Individualism şi Colectivism). Pe de altă
parte, există o relație între componentele SRL și realizările academice. Figura nr. 2
ilustrează faptul că cele trei componente esențiale ale autoreglementării în învățare
(motivația, cogniția și metacogniția) depind de studenţii care sunt nevoiți să
gestioneze un proces de învățare eficientă.
2. În ceea ce privește satisfacția vieţii (LS), rezultatele indică o relație între
componentele SRL și LS. Acest lucru arată fără echivoc că succesul academic al
studenţilor și demonstrarea unor rezultate academice performante au un impact
asupra stării de bine și satisfacției vieții lor, prin abilitățile personale care depind de
cursanți, de exemplu, motivația, cogniția și metacogniția.
3. În ceea ce privește componentele autodeterminării SDT (autonomie, competență și
relaționare), așa cum este ilustrat în Figura nr. 2, acestea nu mediază între orientarea
culturală și realizările academice, dar mediază între orientarea culturală și satisfacția
vieţii. Această concluzie reiterează rolul vital al studenţilor ca factori centrali și
activi în procesul de învățare. Rezultă astfel că este necesar ca aceste trei nevoi
psihologice să se cultive. Autonomia este esențială pentru responsabilizarea
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indivizilor și pentru creșterea abilităților și competențelor acestora. De asemenea, îi
motivează pe studenţi să investească în studiile lor și să își gestioneze procesul de
învăţare în mod eficient și responsabil. Mai mult decât atât, este necesar să se cultive
și să se consolideze sentimentul de apartenență al cursanților la mediul
academic/campusul universitar în care se presupune că sunt implicați social și
emoțional. Astfel, procesul lor de învăţare va deveni o experiență pozitivă și
eficientă, ceea ce poate avea implicații asupra stării de bine și satisfacției vieţii în
rândul studenților.

V.3. Implicații de ordin practic
Din perspectivă practică, rezultatele cercetării contribuie la înțelegerea condițiilor care
conduc la succesul studenților în promovarea autoreglementării în învățare, la
îmbunătățirea rezultatelor lor academice și la cultivarea stării de bine și a satisfacției cu
privire la viaţă. Înţelegerea acestor aspecte are implicații practice şi poate constitui sursa
unei serii de noi idei. Prin urmare, prezentul studiu recomandă mai multe activități, de
exemplu:
1. Extinderea conceperii de proiecte multiculturale care au ca scop creșterea
înțelegerii de către studenţi a caracterului unic al fiecărei culturi și a diferențelor
dintre ele. Acest lucru îi poate apropia pe colegi și poate elimina barierele pe care
unii studenţi le pun între ei și alți colegi aparţinând unor culturi diferite. De
asemenea, va crește sentimentul de apartenență la mediul academic în rândul
studenților care se simt înstrăinați sau pentru care trecerea la mediul academic
reprezintă un obstacol.
2.

Planificarea de ateliere de lucru care se vor desfăşura la decanate, cu scopul de a
sensibiliza studenții cu privire la importanța utilizării unei abordări de învățare
aprofundată și la beneficiile acesteia. În plus, aceste ateliere îi vor face pe studenţi
să conştientizeze reglării motivației și a autoreglementării în procesul de învățare.
În consecință, cercxetarea noastră recomandă planificarea unor programe de
intervenție care să combine o metodă de învățare aprofundată cu capacitatea de a
aplica

autoreglementarea

în

învățare,

consolidând

astfel

autonomia

și

autoeficacitatea studenților. De exemplu, se poate planifica un atelier de lucru pe
tema "conștientizarea de sine a proceselor de învățare eficiente", care să se
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concentreze pe creșterea capacității de învățare autonomă a studenţilor în ceea ce
privește aspectele emoționale și metacognitive.

V.4. Contribuția la cunoștințele de ordin teoretic
Prezentul studiu are o contribuţie teoretică, deoarece propune un model COAAC-LS
pentru examinarea impactului orientării culturale asupra rezultatelor academice. În
particular, studiul se axează pe contribuția celor trei componente (familia, sinele și
mediul de viață) la consolidarea stimei de sine a cursanților, care afectează capacitatea
de a aplica autoreglementarea în procesul de învățare, de a îmbunătăți realizările
academice, precum și de a cultiva un sentiment de confort psihologic și satisfacție a
vieţii. În plus, modelul contribuie la înțelegerea relației dintre orientarea culturală și
realizările academice, care sunt caracterizate de aplicarea eficientă a autoreglementării
(SRL) de către studenţi. În plus, prezentul studiu indică maniera în care componentele
SDT (autonomie, competență și relaționare) mediază între orientarea culturală și
satisfacția vieţii. Este demn de remarcat faptul că aceste informații sunt esențiale pentru
înțelegerea componentelor și contextelor complexe care sunt parte a procesului de
învățare.

V.5. Contribuția la cunoștințele de ordin practic
Modelul propus în acest studiu poate ghida factorii decizionali la nivel politic și
instituțiile academice multiculturale în ajustarea politicii bugetare în vederea
dezvoltării diverselor proiecte pedagogico-educaționale care vizează creșterea
sentimentului de apartenență la viaţa şi mediul academic, a autoeficienței și a gestionării
învățării autonome. Prin urmare, cultivarea abilităților de aplicare a învățării
autoreglementate este necesară chiar și în cadrul învățării online (recent, în contextul
pandemiei de COVID-19, acest tip învățare s-a răspândit în întreaga lume și a devenit
dominantă în instituțiile academice. Pentru unii studenți, acest nou mod de învățare a
creat o realitate complexă și provocatoare și, ca urmare, a afectat în mod negativ
performanţa ademică, conducând la un grad ridicat de abandon şcolar. Este necesar să
se extindă cunoștințele studenților în domeniu și să se planifice programe destinate
dobândirii de instrumente și abilități relevante care să îi ajute pe studenți în
reglementarea eficientă a învățării, să le consolideze încrederea în sine, să le dea
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posibilitatea de a face față noilor provocări ale "învățării online", oferindu-le o
experiență de succes care să aibă implicații asupra sentimentului lor de confort
psihologic și satisfacție a vieţii.

V.6. Direcţii viitoare de cercetare
Prezentăm în continuare câteva sugestii cu privire la viitoare direcţii de cercetare în
scopul îmbogățirii cunoștințelor în acest domeniu care ar putea fi în beneficiul tuturor
celor implicați în acest domeniu:
1. Cercetarea noastră este prima de acest gen (cel puțin în Israel). În consecință, sunt
necesare cercetări viitoare suplimentare şi complete pentru a obține informații mai
aprofundate. Acest lucru implică un studiu la care să participe toate instituțiile
academice multiculturale din Israel. De asemenea, ar trebui să se asigure un
eșantion echilibrat între cele două populații (reprezentând o majoritate culturală și
o minoritate culturală) pentru validarea concluziilor studiului atât în Israel, cât și în
alte ţări.
2. Un viitor studiu comparativ între Israelului și alte ţări multiculturale ar putea
explora același subiect cu scopul de a obține o imagine mai clară asupra rolului pe
care orientarea culturală îl joacă în prezicerea rezultatelor academice și a satisfacției
vieţii în rândul studenţilor. Cercetarea la care facem referire poate utiliza modelul
propus și îl poate extinde pentru a obține informații mai aprofundate și mai
valoroase. Aceste perspective ar putea fi benefice în luarea deciziilor de către
factorii politici din Israel și din întreaga lume în ceea ce privește îmbunătățirea
performanțelor academice ale studenților și creșterea sentimentului lor de confort
psihologic şi satisfacţie a vieţii.

V.7. Importanța universală a prezentului studiu
Colegiile și instituțiile academice multiculturale sunt spaţii pline de provocări în care
studenții proveniţi din diferite culturi și grupuri etnice se pot dezvolta. Întâlnirea dintre
studenții din cultura minoritară și cei din cultura majoritară are avantajul de a spori
înțelegerea diferențelor dintre culturi. Acest lucru urmărește să consolideze legăturile
dintre membrii diferitelor culturi și să crească sentimentul de apartenență la un anumit
grup și un anumit loc, cu consecințe pozitive atât din punct de vedere social, cât și
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emoțional pentru îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților. În plus,
concluziile prezentului studiu ar putea contribui la creşterea stimei de sine a studenţilor
și, astfel, ar putea afecta în mod pozitic motivația și autoeficacitatea acestora. În plus,
rezultatele clarifică importanța satisfacerii nevoilor psihologice ale studenţilor, și
anume consolidarea autonomiei, competenței și relaționării acestora, pentru a-i ajuta să
își autoreglementeze procesul de învăţare. Acest aspect are implicații pozitive pentru
raționalizarea procesului de învățare și îmbunătățirea rezultatelor academice.
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