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De ce psihologii români specializați în psihologia muncii și organizațională  
nu au opțiuni. O critică adresată sistemului nostru de formare 

Dragoș Iliescu
1
 

Psihologii care lucreză în România în aria 

psihologiei muncii, industriale și organizaționale 

sunt plătiți foarte prost și se luptă atât din punct 

de vedere personal cât și profesional cu o lipsă 

incredibilă de opțiuni. Din păcate acest adevăr 

dureros a fost arătat de studiul derulat de 

Asociația de Psihologie Industrială și 

Organizațională cu mai puțin de un an în urmă 

(APIO, 2013). Studiul arată că majoritatea 

psihologilor activi în aria ”psihologiei muncii și 

organizațională” (PMO) se luptă cu locuri de 

muncă prost plătite, făcând activități slab 

calificate, fără viziune sau impact strategic și 

având perspective reduse sau chiar aproape 

absente de a crește către orice altceva. În același 

timp, o varietate de alte profesii câștigă bani 

frumoși făcând activități profesionale pentru care 

psihologii ar trebui să aibă prima opțiune. 

Este datoria noastră să explorăm această 

situație și să o înțelegem, pentru a putea să 

răsturnăm pe viitor situația în favoarea noastră. 

De ce se întâmplă acest lucru? De ce sunt 

psihologii activi în PMO atât de radical de prost 

plătiți în România? Sunt convins că psihologii 

care lucrează în alte arii sunt confruntați cu 

perspective cel puțin la fel de sumbre, însă nu 

avem date empirice pentru a arăta acest lucru. Și 

apoi, chiar dacă ar fi așa, acesta nu este un motiv 

pentru ca psihologii PMO să fie tot în aceeași 

situație. La urma urmei, se presupune că noi 

suntem cei mai orientați către antreprenoriat, cei 

mai pregătiți să luăm în piept piața și cei mai ”în 

formă” pentru a înțelege cum putem face 

afacerile (de exemplu ale noastre, nu?) să crească 

și să înflorească. Căci, din toți psihologii, noi 

suntem cei mai apropiați de mediul de business, 

chiar prin formarea noastră. 

Acest scurt editorial oferă o posibilă 

explicație pentru starea actuală a lucrurilor. Este 

o critică față de starea curentă a educației 

profesionale, atât academice, cât și alternative în 

PMO din România. Suntem de părere că starea 

practicii reflectă starea educației și că psihologii 

educați într-un anume spirit sunt rareori în stare 

(după cum, desigur, vedem) să se descătușeze de 

concepțiile greșite și să acționeze împotriva 

cadrului în care au fost formați. În mod specific, 

subliniem și discutăm două mari probleme care 

privesc educația în PMO în România, la acest 

moment. 

În primul rând, educația în această arie este 

marcată puternic de profesori care nu sunt 

practicieni și care au văzut rareori (dacă au văzut 

vreodată) o afacere (un client comercial) de 

aproape. Cel mai bun lucru pe care îl pot spune 

unii dintre ei este faptul că au oferit consultanță 

pentru vreun antreprenor local, cu 10 angajați, 

sau pentru vreo agenție prăfuită de-a 

competitivului stat român. Și chiar și atunci, tot 

ce au făcut probabil a fost să administreze niște 

teste ilare, învechite, măsurând vreunul din 

constructele expirate care se măsurau în urmă cu 

50 de ani, cum ar fi atenția distributivă, 

personalitățile accentuate sau alte asemenea. Este 

evidentă întrebarea care urmează: cum putem 

crede că un astfel de profesor îi poate arăta unui 

student sau tânăr psiholog care sunt deprinderile 

reale de consultanță necesare la acest moment? 

Inexistența oportunităților și inexistența 

perspectivelor pentru educator se transformă în 

aceeași lipsă de oportunități și perspective pentru 

student, desigur. 

În al doilea rând, tematicile predate și 

discutate în PMO în România sunt deseori – de 

cele mai multe ori – sau groaznic de învechite, 

sau incredibil de puțin importante pentru practica 

reală. Vedem tematici care sunt predate astăzi în 

universitățile din România sau în cursuri de 

formare și supervizare care erau interesante, 

poate, în urmă cu 20 sau 30 de ani, cursuri care 

se concentrează deseori pe ”fapte științifice” care 

erau considerate adevăruri prin anii ’70, dar care 

între timp au fost ori dezvoltate către alte 

modele, ori invalidate de știință. Nu vedem ca 
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vreuna din tematicile cu adevărat fierbinți pentru 

PMO actuală să fie predate studenților. Ca efect, 

studenții nostri, care la urma urmei sunt viitorii 

noștri colegi, viitorii psihologi specializați în 

PMO, nu sunt adaptați la nevoile clienților lor 

viitori. Unii din ei e posibil să învețe cum să 

administreze niște teste uitate de timp (de obicei 

încălcând drepturile intelectuale și comerciale 

chiar și atunci) dar nu înțeleg nevoile de nivel 

mai înalt ale clienților lor. Dacă am lua 

psihologul mediu cu specializarea PMO, existent 

astăzi în România și i-am citi o listă de tematici 

fierbinți din domeniul nostru de activitate, așa 

cum sunt aceste tematici definite de cercetările 

curente și de prezentările la conferințe de top, 

este foarte posibil ca psihologul nostru să nu 

recunoască mai mult de un sfert din aceste 

constructe și fenomene. 

Credem că aceasta este o problemă serioasă 

și că putem cel puțin să arătăm ce este important 

astăzi, în nevoi ale clienților și în cercetarea 

academică. Și apoi să ne încredem în educatori 

(profesori și formatori) și în studenți, sperând ca 

ei să aibe spiritul necesar pentru a urma drumul 

către competență și dezvoltare profesională 

personală, după ce acest drum este arătat. 

Pentru început, haideți să ne concentrăm pe 

nevoile clienților. Desigur, educația academică 

trebuie să acopere toate acele zone care îi dau 

studentului o educație generală în temele PMO. 

Însă, este clar că practicienii viitori nu vor fi 

pregătiți pentru a se confrunta cu piața muncii 

dacă ei nu pot rezolva nevoile clienților lor, iar a-

i învăța ce este important pentru clienți pleacă, 

de bună seamă de la a ști noi înșine ce este 

important pentru clienți. 

Studiul APIO (APIO, 2013) arată faptul că 

mai mult de jumătate din ceea ce face astăzi un 

psiholog specializat în PMO este legat de o 

formă sau alta de evaluare. Selecția de personal 

se bazează radical pe evaluare, dar la fel se 

bazează cea mai mare parte din intervențiile de 

dezvoltare: buna practică spune că trebuie să 

evaluăm înainte și, pe cât posibil, și după ce este 

implementată o inițiativă de training sau de 

coaching. Ei bine, care sunt nevoile clienților 

noștri legate de evaluare? Studiul SHL "2013 

Global Assessment Trends Report" (GATR; 

Fallaw & Kantrowitz, 2013) oferă o descriere 

foarte coerentă și la zi a răspunsului la această 

întrebare. Studiul GATR este bazat pe răspunsuri 

colectate de la 592 de profesioniști de resurse 

umane de top din companii reprezentate în jurul 

lumii și este relevant și pentru România, 

deoarece, cel puțin în companiile multinaționale, 

trendurile globale devin vizibile imediat și 

rareori se lasă așteptate mai mult de un an. 

De exemplu, prima concluzie cheie a acestui 

studiu interesant (p. 8) arată că aceste companii 

internaționale continuă să se concentreze pe teme 

precum ”engagement” și ”leadership”. Cele două 

priorități de top în proiectele de HR are marilor 

companii sunt ”angajamentul forței de muncă” 

("engaging the workforce") și ”dezvoltarea 

leaderilor” ("developing leaders"). Ambele 

aceste orientări apar ca fiind importante pentru 

mai mult de jumătate din practicienii 

intervievați, iar aceasta s-ar putea traduce în 

faptul că, probabil, în jur de jumătate din 

companiile multinaționale active în România (și 

probabil un procent comparativ al afacerilor 

indigene) vor avea bugete alocate pentru aceste 

activități. Nu dorim să speculăm la cât se ridică 

aceste bugete, dar cu siguranță este vorba de 

mulți bani, comparativ cu cât câștigă în medie 

psihologii PMO din România. Dar au psihologii 

noștri acces la aceste bugete? 

Suntem din păcate, cu tristețe o spunem, 

siguri de faptul că prea puțini psihologi PMO 

cunosc suficient de multe despre teoriile legate 

de engagement și cunosc chiar mai puțin despre 

practica evaluării și dezvoltării acestui important 

fenomen, pentru a putea fi consultanți credibili 

pentru companiile care au astfel de nevoi în 

România. Această temă a devenit importantă în 

PMO, la nivel internațional, fiind relaționată cu 

diverse rezultate pozitive, individuale și 

organizaționale, precum performanța în muncă, 

progresul în carieră, (lipsa) fluctuației de 

personal, (lipsa) absenteismului, (lipsa) devianței 

la locul de muncă, motivația, starea de bine 

emoțională și fizică etc. Importanța 

angajamentului și, în general, a atitudinilor la 

locul de muncă este demonstrată și de volumul 

lucrărilor prezentate la conferința anuală a SIOP 

(Society for Industrial and Organizational 

Psychology), care a avut loc la Houston, Texas, 

în perioada 11-13 aprilie 2013. Dacă vom 

consulta programul conferinței 

(http://www.siop.org/programsearch/Default.asp

x?conid=7), vom observa că "Job Attitudes / 

Engagement" se plasează ca tematică pe al 

treilea loc în termenii numărului de prezentări 

admise - iar asta chiar înseamnă ceva la o 

conferință de top, așa cum este conferința SIOP. 

Înțelegând importanța acestei tematici, 

Coralia Sulea și colegii ei de la Universitatea de 

Vest din Timișoara au organizat în 2011 un 
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important workshop internațional pe tematica 

psihologiei sănătății la locul de muncă 

(Occupational Health Psychology), cu un accent 

special pe angajamentul la locul de muncă, 

printre altele. Detalii pot fi găsite pe site-ul 

manifestării 

(http://occupationalhealthpsychology.wordpress.

com/international-ohp-workshop), precum și în 

Romanian Journal of Applied Psychology, care a 

dedicat un număr special psihologiei sănătății la 

locul de muncă (Volumul 14, Numărul 1). Mai 

important, unul din cercetătorii foarte importanți 

ai acestui domeniu, profesorul Wilmar Schaufeli 

(Utrecht University, Olanda) a luat parte la acest 

workshop și chiar a revizitat România un an mai 

târziu ca invitat și keynote speaker la Conferința 

Națională de Psihologia Muncii și 

Organizațională (APIO 2012, Timișoara, 26-28 

aprilie 2012). Ne-am fi așteptat ca prezența unei 

personalități atât de respectate să genereze o 

pleiadă de cercetări pe această temă importantă 

și să vedem profesorii, cercetătorii, studenții, 

practicienii sărind de-a dreptul pe această 

tematică. Din păcate, nu am observat astfel de 

efecte în România. 

Iar despre ”dezvoltarea leaderilor” ... da, 

aceasta este de bună seamă cea mai largă 

tematică în termeni de lucrări prezentate la 

conferința SIOP 2013. Leadershipul a generat, în 

mod constant, interes din partea practicienilor și 

a clienților lor, iar cercetătorii și universitățile au 

încercat să țină pasul cu acest interes. Din păcate, 

universitățile din România nu au ținut pasul, căci 

tematicile studiate în puținele cursuri în 

leadership oferite pentru studenții care se 

specializează în PMO sunt preponderent 

teoretice. Nici unul nu se centrează, de exemplu, 

pe prezentarea unor instrumente consacrate 

pentru măsurarea leadershipului, sau pe tehnici 

de dezvoltare a leadershipului. ”Managementul 

talentelor” este unul din accentele cheie 

identificate de "Global Assessment Trends 

Report" - acesta arată interes în companiile 

multinaționale pentru ”a îmbunătăți măsurarea 

talentului” (p. 15), cu aproape 75% din 

participanți spunând că vor modifica modul în 

care este măsurat talentul în organizațiile lor, 

centrându-se, se pare, pe utilizarea unor evaluări 

obiective a potențialului pentru rolurile critice. Și 

totuși, în România nici un curs oferit în vreo 

universitate din România nu atinge 

managementul talentelor. Studenții și practicienii 

nici măcar nu știu ce este ”talentul”: cum să 

definească, evalueze, identifice, dezvolte, rețină 

talentul? Ce instrumente să folosească sau ce 

variabile să măsoare pentru a defini rezervorul 

de talent? Ce este un ”talent pipeline”? Cum să 

evalueze rezervorul de talente pentru a estima 

promovabilitatea în programe de succesiune 

(”succession planning”)? Cum se relaționează 

evaluările tradiționale (precum abilitățile 

cognitive sau personalitatea) cu evaluările mai 

moderne (precum testele de judecată situațională, 

simulările și ”jocurile serioase”)? Acesta este un 

minus semnificativ, care marchează un handicap 

pentru toți viitorii practicieni și care le închide 

opțiuni în relațiile lor cu viitori posibili clienți. 

Un alt rezultat cheie al GATR este accentul 

pus de specialiștii din business pe legarea 

evaluării, atât a celei făcute înainte de angajare 

(”pre-hire”), cât și a celei realizate după angajare 

(”post-hire”), cu rezultatele de business. De 

exemplu, rezultă din GATR că profesioniștii din 

HR sunt mai tentați să lege evaluările realizate 

înainte de angajare de creșterea productivității, 

iar evaluările realizate după angajare de creșterea 

performanței (p. 20). Acesta este un rezultat 

important, pentru că ajută în faza de prezentare și 

vânzare a serviciilor, pentru psihologii care 

înțeleg econometrie. Avantajele financiare ale 

evaluărilor realizate înainte de angajare (de 

exemplu screening sau evaluări comprehensive 

realizate cu scop de selecție) ar trebui prezentate 

în termenii avantajelor globale pentru business, 

cum ar fi o mai bună productivitate generală, o 

consolidare a brandului de angajator, o mai mare 

eficiență a investiției bugetului de recrutare. 

Avantajele evaluărilor realizate după angajare 

(de exemplu evaluarea talentului, pentru diverse 

scopuri legate de dezvoltare) ar trebui prezentate 

în termenii unei performanțe crescute a persoanei 

pe care se centrează evaluarea. 

Însă atunci când încercăm să discutăm astfel 

de lucruri evidente și comparativ simple cu un 

psiholog specializat în PMO, în România, 

experiența noastră personală este că nu va 

înțelege nici măcare ce înseamnă aceste cuvinte. 

Nici un program academic din România nu 

explică diferențele dintre evaluarea ”pre-hire” și 

evaluarea ”post-hire”. Și nici unul nu explică 

modalitatea în care ar putea fi calculată valoarea 

financiară a unei evaluări. Credem că Lavinia 

Țânculescu a făcut un pas important pentru 

România în această direcție, cu workshopul ei 

foarte apreciat pe tematica econometriei, ținut la 

conferința APIO 2012 de la Timișoara și in 

2013, de la Brașov. Este un început, unul pe care 

am dori să îl vedem reprodus de programe 
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academice, dar care încă nu a primit atenția pe 

care o merită. Deși nu se poate face multă 

cercetare pe această temă - așa cum 

demonstrează și conferința SIOP, unde au existat 

puține prezentări pe această temă (HR Strategic / 

Utilitate) - credem că tema este de mare 

importanță pentru practicieni, ea delimintând 

simplii ”tehnicieni” de consultanții care se pot 

poziționa ca parteneri strategici lângă clienții lor, 

adăugând valoare afacerii acestora. 

În concluzie, am identificat trei teme 

importante, demonstrate a fi critice atât de 

sondajele realizate în rândul marilor afaceri 

(adică a potențialilor clienți), cât și, cel puțin în 

parte, de interesul comunității academice de top. 

Acestea sunt tematici critice, fierbinți și 

reprezintă noile frontiere în PMO, atât în 

cercetare, cât și în practică. Pentru unele din ele 

am putut vedea că un număr de oameni vizionari 

au arătat deja drumul, în România. Dar educația 

academică încă nu a îmbrățișat aceste teme. 

Aceasta este o tristă realitate atât pentru educația 

formală, universitară, cât și pentru educația 

informală, practică, din România - și se reflectă 

asupra calității pe care o au practicienii formați 

de aceste sisteme: dezvoltăm psihologi sub-

educați, fără opțiuni în piața muncii, care, în loc 

să se dezvolte ca personalități, o să se zbată în 

mocirlă întreaga viață aplicând teste de ”auto” și 

dând avize de ”apt/inapt” pe bani puțini. Am 

văzut-o întâmplându-se. Încă o vedem 

întâmplându-se. Să sperăm că nu o vom mai 

vedea întâmplându-se în viitor. 

Credem că ar trebui să propunem și soluții 

pentru această situație îngrijorătoare dar, ca să 

fiu sincer, acestea sunt dificil de propus. Trebuie 

să recunosc faptul că la început am avut speranțe 

mari de la ceea ce acum se numește ”formare 

paralelă” sau ”formare de practician”, adică acea 

formare realizată sub avizul Colegiului 

Psihologilor. Această formare paralelă înseamnă 

în esență că tinerii psihologi care termină 

minimul educației academice necesare pentru a 

fi considerați psihologi (adică 3 ani de studiu în 

sistem Bologna) și care sunt sătui de faptul că 

programele academice prin care chiar au trecut 

nu îi învață suficiente lucruri practice, nu doresc 

să mai continue în același sistem neadaptat. În 

schimb, se înregimentează în programe care sunt 

prezentate deseori ca ”programe de master 

alternative” sau ”programe formative”. Nu ar 

trebui să ne amăgim, însă: vedem ca formatori în 

aceste programe aceiași psihologi neinformați, 

lipsiți de succes profesional, sub-profesionalizați, 

precum vedem în general în profesia noastră. Și, 

haideți să fim serioși, aceste programe 

”alternative”, botezate ”de master” nu sunt nici 

alternative și nici de master. Nu sunt alternative 

pentru că sunt exact la fel de non-formative și de 

lipsite de succes ca și programele formale de 

care ar vrea să se disocieze. Și nu sunt de master, 

pentru că diploma de master este o recunoaștere 

academică formală, recunoscută de o autoritate a 

statului (Ministerul Educației în România). Cred 

că pot spune fără a greși că aceste programe 

alternative nu sunt parte din soluție, ci parte din 

problemă. 

Acesta este motivul pentru care nu mă voi 

uita cu speranță spre nici un fel de program, 

formal sau informal, ci către oameni. După cum 

spune proverbul nostru, ”omul sfințește locul” și 

nu invers. Simt că studenții și tinerii psihologi 

sunt amăgiți de persoane - profesori sau 

formatori - care sunt ei înșiși lipsiți de succes 

profesional. Eu unul aș fi îngrijorat să am ca 

profesor sau supervizor un psiholog mai în 

vârstă, cu specializarea în PMO, care după 30 

sau 40 de ani de practică câștigă în continuare un 

salariu minimal și fac muncă slab calificată, fără 

perspective strategice, pentru clienți minori. Cu 

siguranță, aceasta nu este imaginea succesului. Și 

ce ar putea un astfel de supervizor să îl învețe pe 

un tânăr psiholog? Păi, desigur, cum să 

muncească pe un salariu minimal, făcând muncă 

slab calificată, fără perspective strategice, pentru 

clienți minori. Pentru că supervizorul nu are nici 

el însuși alt orizont. Dar avem în România 

exemple frumoase de profesioniști tineri, cu 

succes demonstrat atât local, cât și internațional. 

Aceste exemple de succes ar trebui celebrate: 

aceștia sunt oamenii de la care noua generație ar 

trebui să învețe. Colegii mei (mai) tineri: alegeți-

vă modelele cu înțelepciune, căci ele vor pune 

bazele înfloririi sau ofilirii voastre. 
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Why Romanian I/O psychologists are out of options. A critique to our 
maladapted formative system 

Dragoș Iliescu
1
 

Psychologists working in Romania in the 

area of work, industrial and organizational 

psychology are seriously underpaid and 

struggle both personally and professionally with 

an incredible lack of options. This has been 

made sadly clear by the study run by the 

Romanian Association of Work and Industrial 

Psychology less than a year back (APIO, 2013). 

The study shows that most I/O psychologists 

struggle in low-pay jobs, doing menial activities 

without strategic outlook or impact, and having 

little or no prospects of growing to anywhere 

else. At the same time, various other 

professions earn good money doing 

professional activities to which psychologists 

should by any rights have a first call. 

It is our duty to explore this situation and 

its causes, in order to turn the tides in our favor. 

Why does this happen? Why are I/O 

psychologists so severely underpaid in 

Romania? I dare to say that psychologists 

working in other areas are faced with similarly 

bleak prospects, for example those active in 

educational or clinical psychology, but we do 

not have hard data to show this. And then, even 

if it would be so: this is not a motive for I/O 

psychologists to be bogged down, too. After all, 

we should be the most entrepreneurial thinking, 

the most prepared to face the market, the most 

ready to make a business (like, say, our own?) 

grow and flourish. We are, of course, the 

closest to the business environment. 

This short editorial offers a possible 

explanation to the current state of affairs. It is a 

critique to the current state of education in I/O 

psychology in Romania. We are of the opinion 

that the state of practice reflects the state of 

education, and that psychologists educated in a 

certain spirit are rarely able (as we certainly 

see) to shed their shackles and run against that 

spirit. Specifically, we see two main problems 

with education in I/O psychology in Romania. 

First, education in this area is heavily 

marked by educators who are not practitioners, 

and who have rarely, if ever, seen a real 

business up close. The best some of them can 

say is that they consulted some local 

entrepreneur with a 10 employees headcount, 

and even then they probably run some tests on 

prospective employees, using outdated tests for 

whatever obsolete constructs were tested 50 

years ago - like distributive attention, accented 

personalities or whatnot. Of course, how can 

such an educator show a student what real 

consulting skills are about? No opportunities 

and no perspectives for the educator reflects in 

the same lack for the student, of course. 

Second, the topics which are taught in I/O 

psychology in Romania are sometimes - 

oftentimes - either seriously outdated or 

seriously unimportant for real practice. We see 

topics which are taught now, and which may 

have been hot between 20 and 30 years back, 

oftentimes focusing on "facts" which may have 

been considered true in the 70s, but have been 

either developed or utterly disproven by science 

since. We also do not see any of the hot topics 

in today’s I/O psychology being taught to 

students. As an effect, our students, who are 

after all our future colleague I/O psychologists, 

are not adapted to the needs of their prospective 

clients. They know how to administer a bunch 

of outdated tests (usually infringing on 

copyrights even with those), and do not make 

sense of higher-order needs of their clients. If 

we would take the average I/O psychologist 

today and read out a list of hot topics in our 

realm, as shown by current published research 

or by conference presentations, it is quite 

possible that they would not recognize more 

than a quarter of those constructs or 

phenomena. 

We think that this is a serious matter and 

that the least we can do is show what is 
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important today, in client needs and academic 

research. And trust to both educators and 

students that they will have the spirit to follow 

the way to competence and self-improvement, 

once it is shown. 

We will for starters focus on the client's 

needs. Of course, academic education will need 

to cover all the bases and give students a 

general education on topics in I/O psychology. 

However, it is clear that future practitioners will 

not be prepared to face the labor market if they 

are not able to meet client needs, and teaching 

what is important to clients has to start from 

knowing what is important to clients.  

The APIO study (APIO, 2013) shows that 

more than half of what I/O psychologists to 

today is focused around some form of other of 

assessment. Selection relies heavily on 

assessment, but so does development: good 

practice is to assess before, and maybe even 

after one implements training or coaching 

initiatives. Well, what are the needs of clients 

when we look at assessment? SHL's "2013 

Global Assessment Trends Report" (GATR; 

Fallaw & Kantrowitz, 2013) gives a very 

accurate and up-to-date picture to this question. 

The GATR is based on answers collected from 

592 human resources professionals from 

companies headquartered throughout the world, 

and is relevant for Romania, too, because, at 

least in multinational companies, global trends 

are immediately visible and rarely lag behind 

more than one year. 

For example, the first key finding of this 

interesting study (p. 8) is that companies 

continue to focus on engagement and 

leadership. The two top priorities in HR 

projects are "engaging the workforce" and 

"developing leaders". Both these two foci are 

valid for more than half of the interviewed HR 

practitioners, and this would translate to the fact 

that probably around half of the multinational 

companies active in Romania (and possibly a 

comparative percent of Romanian businesses) 

will have budgets allocated for these activities. 

We do not want to speculate to how much such 

budgets would amount, but it sure is a hell of a 

lot of money, comparative to what I/O 

psychologists in Romania usually make. But do 

they have the capacity to access these funds? 

We are sadly sure that few I/O 

psychologists know enough about the theory of 

work engagement, and even less about the 

practice of assessing and developing work 

engagement, in order to be credible consultants 

to companies who have such needs in Romania. 

Work engagement has become an important 

topic in work psychology, being related to 

positive individual and organizational outcomes 

such as performance, career progression, (lack 

of) voluntary turnover, (lack of) absenteeism, 

(lack of) workplace deviance, motivation, 

emotional and physical wellbeing and others. 

The importance of job engagement and job 

attitudes in general is also shown by the volume 

of papers presented at the 2013 Annual 

Conference of the Society for Industrial and 

Organizational Psychology (SIOP) which was 

held in Houston, Texas, between April 11-13. If 

one consults the electronic conference program 

planner 

(http://www.siop.org/programsearch/Default.as

px?conid=7), "Job Attitudes / Engagement" 

pops up as the third largest topic in terms of 

number of presentations - that really is 

something in such a top conference as SIOP. 

Understanding the importance of this topic, 

Coralia Sulea and her colleagues and the West 

University in Timisoara have organized in 2011 

an important international workshop on 

Occupational Health Psychology, with a 

specific focus on work engagement, among 

others. Details can be found on their website 

(http://occupationalhealthpsychology.wordpress

.com/international-ohp-workshop/), and in the 

Romanian Journal of Applied Psychology, 

which has hosted a special issue on 

occupational health psychology (Volume 14, 

Issue 1). Most important, one of the gurus on 

this topic, Professor Wilmar Schaufeli (Utrecht 

University, The Netherlands) took part in the 

workshop, and even came over again to visit 

Romania as a keynote speaker for the 

Romanian National Conference on Work and 

Organizational Psychology (APIO 2012, 

Timisoara, 26-28 April 2012). One would have 

expected the presence of such a highly 

esteemed figure to spark a host of research on 

this important topic, and to see academics, 

researchers and students jump this topic. 

Unfortunately, no such effects happened in 

Romania. 

As to "developing leaders"... well, this is of 

course the largest topic in terms of accepted 

papers at the 2013 SIOP. Leadership has 

sparked a constant interest for practitioners and 

their clients, and academia has kept pace with 

it. Unfortunately, not Romanian academia - the 
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topics studied in the few courses offered for our 

I/O students on leadership are mainly 

theoretical. None focuses for example on 

established instruments for measuring 

leadership, or on techniques for developing 

leadership. "Talent management" is one of the 

key foci identified by the "Global Assessment 

Trends Report" - it shows in multinational 

businesses "a desire to improve talent 

measurement" (p. 15), with almost 75% of 

respondents stating that they will improve the 

way in which talent is measured in their 

organizations, focusing, it seems, on the use of 

objective assessments of potential for critical 

roles. Still no Romanian course in psychology 

even touches Talent Management. Students and 

practitioners do not even know what "talent" is: 

how to define, assess, identify, develop, and 

retain talent? What measures to use in order to 

define the talent pool? What a talent pipeline is? 

How to assess the talent pool? How traditional 

assessments (such as cognitive ability or 

personality) relate to more modern assessments, 

such as situational judgment tests, simulations 

and "serious games" etc.? This is a significant 

drawback, hampering our future practitioners 

and closing their options in their relationships 

with prospective clients. 

Another key finding of the GATR is the 

emphasis business people put on linking 

assessment (both pre-hire and post-hire) with 

business outcomes. For example, it seems from 

the GATR that HR professionals are more 

inclined to connect pre-hire assessment to 

increases in productivity, and post-hire 

assessment with improved performance (p. 20). 

This is an important finding, because it makes 

an important sales point for I/O psychologists 

who understand econometry: the financial 

advantages of pre-hire assessments (e.g. 

screening and comprehensive assessments for 

selection purposes) should be presented in 

terms of overall business advantages, such as 

better overall productivity, employer branding, 

or budget efficiency, whereas the financial 

advantages of post-hire assessments (e.g. talent 

assessments for developmental purposes) 

should be presented in terms of improved 

performance for the focal person. However, 

when discussing such obvious and 

comparatively simple points with I/O 

psychologists in Romania, our personal 

experience has been that they do not even 

understand what all these words are about. No 

academic program explains pre-hire and post-

hire differences in assessment. And certainly 

none explains ways to compute the financial 

value of assessments. I believe that our 

colleague Lavinia Țânculescu has made a major 

move in this important direction, with her 

celebrated workshop on HR econometry held at 

the 2012 APIO conference in Timișoara and at 

the 2013 APIO conference in Brașov. It's a 

beginning, one which we would like to see 

reproduced by academic programs, but which 

as yet has not been given the attention it really 

deserves. While not much research can be done 

on this - as shown by the SIOP conference, 

where few presentations where held on this 

topic (Strategic HR/Utility) - we personally find 

this topic to be of tremendous importance for a 

practitioner, outlining the difference between 

mere technicians and consultants who can be 

partners who add business value to their clients. 

As a conclusion, we have identified three 

important topics, outlined both by surveys of 

important business (i.e. prospective clients) 

and, at least in part, by the interest of the top 

academic community, as critical, hot and the 

new frontier in I/O research and practice. For 

some of them we have had a few visionary 

people in Romania showing the way. But 

Academia has not yet formally embraced those 

topics. This is a pattern, sadly for Romanian 

formal academic and informal practical 

programs, which reflects on the quality of their 

output: undereducated psychologists, without 

options on the labor market, which, instead of 

developing as high flyers, will struggle in the 

bogs for a lifetime. We’ve seen it happening. 

We still see it happening. Hopefully we won’t 

see it happening anymore in the future. 

We should also propose solutions to this 

troublesome situation, but, frankly, these are 

difficult to advance. I have to acknowledge that 

in the beginning I have had high hopes from 

what they now call "parallel education", or 

"practitioner education". This means, in 

essence, that psychologists who finish the 

minimum requirement academic education in 

Romania (that's a BA, based on 3 years of study 

in the Bologna model), and are sick and tired of 

the fact that formal academic programs do not 

teach them anything about practice, will not 

follow such formal academic programs 

anymore. Instead, they enlist in programs which 

are oftentimes presented as "alternative master 

programs" or simply "formative programs". We 
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should not delude ourselves, however: we see 

in these programs the same outdated, 

uninformed, underachieving, under-

professionalized psychologists posing as 

teachers, as we see in general in our profession. 

And, really, these "alternative" programs 

dubbed as "master programs" are neither 

alternative nor master programs. Not 

"alternative", because they are exactly as non-

formative and underachieving as the formal 

programs they want to dissociate from. And not 

"master", because a master's diploma is a 

formal academic degree, certified by a state 

authority (the Ministry of Education). Certainly, 

I can say, these "alternative" programs are not 

part of the solution but part of the problem. 

I would therefore not look towards 

programs, formal or informal, but towards 

people. As the Romanian proverb goes, "places 

are made holy by people" and not the other way 

around. I feel that students and young 

psychologists are thoroughly misled by people - 

professors or trainers - who are underachievers 

themselves. I for myself would be troubled to 

have as teacher or supervisor an older 

psychologist who after 30 or 40 years of 

practice still work for a minimum salary, doing 

menial work for minor clients. This is certainly 

not a sign of achievement. And what will such a 

supervisor teach a young professional? Well, of 

course, how to work for a minimum salary, 

doing menial work for minor clients - because 

the supervisor himself has no other horizon. But 

we have in Romania beautiful examples of 

young professionals, achievers who have 

proven themselves locally and internationally. 

These examples of success should be 

celebrated: these are the people a new 

generation should learn from. My young(er) 

colleagues: pick your models wisely. Because 

they will set the stage for your Flourishing or 

Withering. 
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Abstract 

In this study we focused on key concepts – moral identity and fairness – in order to explain whistleblowing 

intention. We examined the relationship between intention to blow the whistle and moral identity, and explored 

the moderating effect of perceived supervisor procedural fairness in this relationship. Our results showed that 

employees (N = 278) with a strong moral identity were more likely to blow the whistle on wrongdoing of which 

they had become aware of, and employees who were low in moral identity were less likely to blow the whistle. 

Furthermore, we found that the impact of moral identity on the intention to blow the whistle is increased by high 

procedural fairness, and that low procedural fairness leaves this relationship insignificant. These findings 

represent new insights into the study of whistleblowing. 

Keywords: intention to whistleblow, moral identity, organizational justice 

Resumé 

Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur des concepts que nous croyons importants afin 

d’expliquer les intentions de dénonciations, soit ceux d’identité morale et d'équité. Nous avons examiné la 

relation entre les intentions de dénonciations et l’identité morale, ainsi que l’effet modérateur de la perception 

d’équité procédurale du supérieur immédiat dans cette relation. Nos résultats ont montré que les employés 

(N = 278) avec un score élevé d’identité morale étaient plus susceptibles de dénoncer les actes répréhensibles 

dont ils avaient pris connaissance, et que les employés qui avaient un score faible d’identité morale étaient moins 

susceptibles de dénoncer ces mêmes actes. En outre, nous avons constaté que l'impact de l'identité morale sur 

l'intention de dénoncer est augmenté par une forte perception d’équité procédurale; une faible perception 

d’équité procédurale rend toutefois cette relation non significative. Ces résultats jettent un éclairage nouveau sur 

l’étude de la dénonciation et ouvre la voie à des perspectives novatrices sur l’étude de ce phénomène. 

Mots clés: intention de dénonciation, identité morale, justice organisationnelle 

Rezumat 

În acest studiu ne-am concentrat pe concepte cheie - identitate morală și corectitudine - cu scopul de a 

explica intenția de a denunța neregulile din organizație. Am examinat relația dintre intenția de a denunța 

neregulile din organizație și identitatea morală, precum și efectul de moderare al percepției corectitudinii 

procedurale a sefului direct în această relație. Rezultatele noastre au arătat că în cazul angajaților (N = 278) cu un 

nivel înalt de identitate morală se întâlnește o probabilitate mai mare de a raporta din proprie inițiativă neregulile 

pe care le-au identificat, în timp ce acest lucru este mai puțin probabil în cazul angajaților cu un nivel scăzut de 

identitate morală. În plus, am constatat că impactul identității morale asupra intenției de a denunța neregulile este 

amplificat de un grad ridicat de corectitudine procedurală, în timp ce un grad redus nu influențează semnificativ 

relația. Aceste constatări aduc perspective noi în studiul intenției de a denunța neregulile din organizație. 

Cuvinte cheie: intenția de a denunța neregulile; identitate morală, corectitudine organizațională 
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Introduction 
 

Dishonest practices within organizations 

exist in every form and every field, covertly or 

even publicly in the arrogance of power. 

According to the Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE, 2012), the typical 

organization loses five percent of its revenues 

every year due to frauds committed within 

organizations, leading to more than $3.5 trillion 

of global fraud loss. This statistic clearly shows 

that organizations should put more effort into 

monitoring unethical practices within the 

organization in order to prevent such enormous 

losses. One way to do this is to encourage 

employees to reveal their suspicions before they 

become a serious issue leading to unpleasant 

consequences for the organization. Reporting 

unethical behavior – generally known as 

‘whistleblowing’ - is important to avoid 

organizational wrongdoing.  

The phenomenon of whistleblowing has 

been defined in different ways. A quarter of a 

century ago, Near and Miceli (1985) defined 

whistleblowing as a “disclosure by organization 

members (former or current) of illegal, immoral 

or illegitimate practices under the control of their 

employers, to persons or organizations that may 

be able to effect action” (p. 4). It was also 

described as an act of dissidence (Elliston, 

1982), a type of prosocial behavior (Brief & 

Motowidlo, 1986; Dozier & Miceli, 1985), a 

result of a process (Somers & Casal, 1994), a 

type of informing (Jubb, 1999), but generally, it 

was perceived as a process including several 

steps rather than an event (Dozier & Miceli, 

1985; Jubb, 1999; Near & Miceli, 1985; Somers 

& Casal, 1994). Sexty (2011) defined 

whistleblowing as “an act of voluntary disclosure 

of inappropriate behavior or decisions to persons 

in positions of authority in the organization” 

(p.126).  

Several separate studies proved 

whistleblowing to be the most effective way of 

detecting dishonest practices in organizations 

(ACFE, 2012; Brown, Mazurski, & Olsen, 2008; 

PricewaterhouseCoopers, 2011). However, there 

still is a high percentage of cases where 

employees who observed misconducts, opt not to 

blow the whistle but to stand idly by or ignore 

them instead (Ethics Resource Center, 2012; 

Wortley, Cassematis, & Donkin, 2008).  

This study focuses on antecedents of 

employees’ intentions to blow the whistle. 

Imagine a potential situation for whistleblowing: 

you unexpectedly disclose the data fudging of 

your colleague, and you feel that you should go 

and report it to the boss or management. Would 

you be likely to blow the whistle? You may 

deem it a moral duty or a display of loyalty 

towards your supervisor to blow the whistle 

(Beauchamp & Bowied, 1988). However, this is 

not always the case. The personal sense of moral 

duty or loyalty should be incorporated in the 

employee’s identity. The theory of identity-based 

motivation (Blasi, 1984; Oyserman, 2007) 

suggests that personal identities have an 

influence on judgment, decision-making and 

behavior of an individual. Therefore, we believe 

that besides variables such as loyalty (Corvino, 

2002; Lewis, 2011; Varelius, 2009), altruism 

(Arnold & Ponemon, 1991; Vinten, 2000) or 

offered reward (Carson, Verdu, & Wokutch, 

2007; Miceli & Near, 1985; Paul & Townsend, 

1996), it is moral identity that plays an important 

role with respect to whistleblowing intention, 

since it can predict many types of morally 

relevant behavior (Aquino & Reed, 2002). The 

relationship between moral identity and intention 

to blow the whistle, however, has only received 

limited attention in the literature (Vadera, 

Aguilera, & Caza, 2009). 

 Another aspect that is considered in this 

study is fairness. Cropanzano and Greenberg 

(1997) and Tyler (1988) pointed out the 

relevance of the concept of organizational 

fairness and showed that it is of decisive 

importance to employees that procedures that are 

followed when making organizational decisions 

are fair. Recent studies also showed a positive 

relationship between organizational fairness and 

whistleblowing (Goldman, 2001; Rothschild & 

Miethe, 1999; Seifert, 2006; Seifert, Sweeney, 

Joireman, & Thornton, 2010). In this study, we 

focus on perceived supervisor procedural 

fairness as procedures are often enacted by the 

supervisor. As such, this variable has been found 

to influence a range of employee attitudes and 

behaviors at the workplace (Cohen-Charash & 

Spector, 2001; Colquitt et al., 2001). We aim to 

find an answer to the question on how moral 

identity and procedural fairness affect 

employees’ intention to blow the whistle. 

Specifically, we suggest that moral identity is 

related to intention to blow the whistle but that 

this relationship is moderated by perceptions of 

supervisor procedural justice. 
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Intention to Blow the Whistle and 
Moral Identity 
 

Employees are in a unique position to 

influence the occurrence of dishonest practices 

within organizations by blowing the whistle. In 

order to understand the complexity of 

whistleblowing, we distinguish between internal 

and external whistleblowing (Donkin, Smith, & 

Brown, 2008; Jubb, 1999; Dworkin & Baucus, 

1998). The former reflects a situation in which 

the employee discovers or learns about 

inappropriate behavior of someone from within 

the organization and discloses that fact within 

the organization. The latter occurs when an 

employee becomes aware of information about 

the activities of the organization regarded as 

morally wrong, and decides to disclose it outside 

the organization by, for example, going public, 

informing the government or the mass media. 

Researchers argued that internal whistleblowing 

occurred more frequently than external 

whistleblowing (Brown, Latimer, McMillan, & 

Wheeler, 2008). 

With respect to employees who blow the 

whistle, a difference can be made between role 

and non-role reporters. Role reporters are 

employees whose job or organizational role 

anticipates reporting misconducts. Examples are 

internal auditors who disclose and formally 

report a questionable activity in accordance with 

standard procedures to the boss or top 

management, or supervisors who detect a 

wrongdoing made by an employee and formally 

pass it on to their own superior. Non-role 

reporters are those employees who report 

unethical practices without being obliged to do 

so. These employees are somehow motivated to 

blow the whistle and are regarded as actual 

whistleblowers (Brown, et al., 2008). In this 

study, we are only interested in internal 

whistleblowing by non-role reporters since it has 

been shown that this group of employees is in 

the best position to reduce the occurrence of 

unethical behaviors (Miceli & Near, 2005). 

Specifically, a study of ACFE (2006) showed 

that ‘tips’ from employees was the most 

common mean to detect fraud within 

organizations.  

There are various organizational, personal 

and situational variables affecting individuals´ 

intention to blow the whistle. Three categories of 

antecedents of intentions to blow the whistle 

have been defined (King, 1999; Miceli & Near, 

1988; Near & Miceli, 1985): organizational 

structure (e.g., power relations between the 

organization and employees who report the 

wrongdoing), personal characteristics of a 

whistleblower (e.g., motivation, the employee’s 

level of moral development), and the situational 

context (e.g., circumstances that surround the 

questionable activity). In their review article, 

Vadera et al. (2009) further classified all known 

variables into two groups, namely individual and 

situational antecedents of whistleblowing. They 

argued that besides individual variables such as 

age, gender, education, job satisfaction, or 

tenure, an identity focus might help to explicate 

the inconsistent findings within whistleblowing 

studies.  

According to the theory of identity-based 

motivation (McFerran, Aquino, & Duffy, 2010), 

“the more central a particular identity is to the 

person, the more likely this identity is to 

influence thoughts, emotions and behavior” (p. 

40). An identity is a self-definition or a self-

conception (Erikson, 1964). The focus in this 

study is on a person’s moral identity that, 

similarly to other identities, may be related to 

certain views, attitudes and behaviors (Shih, 

Pittinsky, & Ambady, 1999). Moral identity has 

been specified as a type of self-regulatory 

mechanism motivating action that is moral 

(Blasi, 1980; Damon & Hart, 1992; Erikson, 

1964; Hart, Atkins, & Ford, 1998). Based on 

these studies, Aquino and Reed (2002) 

developed the measure of moral identity, 

measuring nine properties associated with moral 

behavior (i.e., fair, honest, hardworking, kind, 

caring, generous, compassionate, friendly and 

helpful). According to this measure, a person is 

high on moral identity when centering his/her 

identity on moral virtues such as fairness, 

honesty, kindness, etc. Therefore, the notion of 

moral identity was redefined as a self-conception 

organized around a set of moral virtues (Aquino 

& Reed, 2002). Hardy (2006) empirically 

supported the idea that the centrality of moral 

virtues to a person’s identity is a relevant source 

of motivation of moral behavior, as well as the 

fact that moral identity offers unrivalled 

information about moral functioning. It has been 

shown that moral identity is a predictor of 

different forms of moral behaviors such as 

volunteering, food donation, not lying to a job 

candidate during a salary negotiation, 

contribution to a public good or willingness to 

minimize harm (Aquino & Reed, 2002; Aquino, 
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Freeman, Reed, Lim, & Feips, 2009; Pratt, 

Hunsberger, Pancer, & Alisat, 2003; Reed & 

Aquino, 2003; Reynolds & Ceranic, 2007). 

The term moral or ethical behavior can 

relate to many kinds of behaviors. Reynolds and 

Ceranic (2007) defined moral behavior as 

„behavior that is subject to (or judged according 

to) generally accepted moral norms of behavior“ 

and thus “occurs within the context of larger 

social prescriptions” (p. 1610). They further 

clarified that this broad definition explains 

behaviors that are opposite to moral norms and 

are normally considered to be immoral (e.g., 

when somebody lies, cheats or steals), as well as 

behaviors that touch or outreach some minimal 

moral standards and are typically deemed ethical 

(e.g., when somebody obeys the law or blows the 

whistle). A four-step model has been developed 

to enhance the understanding of the decision-

making process leading to moral behavior (Rest, 

1986). The first step is moral recognition: the 

awareness of the existence of an ethical problem, 

which requires people to recognize how behavior 

affects other people, identify possible courses of 

actions, and determine the consequences of each 

course of action. The second step is moral 

judgment in choosing among the action courses 

that were identified in the first step, that is the 

ability to base the decision on a moral ideal. The 

thirds step is moral intention: forming an intent 

to act morally. The last step is moral behavior: 

engaging in moral action (Rajeev, 2011). Zhang 

and colleagues (Zhang, Chiu, & Wei, 2008) 

applied this four-step model in the 

whistleblowing context and outlined a 

conceptual framework of the whistleblowing 

decision-making process consisting of the same 

four steps: recognition that wrongdoing is 

happening and that somebody’s interests are 

being hurt, judgment that whistleblowing is the 

ideal moral option, formulating the intention to 

blow the whistle by means of balancing different 

values, and finally, implementation of the moral 

option into behavior – blowing or not blowing 

the whistle. We believe that employees with 

different levels of moral identity might have 

different views on what is ethical or not. 

Provided that employee’s moral identity 

motivates moral behavior, which includes 

whistleblowing behavior, we believe that moral 

identity influences employees´ intention to blow 

the whistle. 

This line of research proposes that moral 

identity is likely to influence employees’ 

intention to blow the whistle, hence employees 

high in moral identity will be more likely to 

blow the whistle and employees low in moral 

identity will be less likely to blow the whistle. 

As such, we formulated hypothesis 1: 

Hypothesis 1: Moral identity is positively 

related to the intention to blow the whistle. 

 

The Role of Supervisor Procedural 
Fairness 
 

When thinking of fairness, we generally 

refer to the idea that something is morally 

right. Already in 1979, it was claimed that 

“fairness is a moral standard which applies to 

relations within the organization” (Weinstein, 

1979, p. 30). In his study on fairness, Mikula 

(1986) affirmed that most unfair events occur at 

the workplace. While unfair treatment induces 

tensions, marginality, negative work attitudes or 

disrespect, fair treatment induces respect and 

reciprocity in the form of pro-organizational 

behavior and stronger loyalty (Beugré, 1998; 

Parzefall, 2007; Tekleab, Takeuchi, & Taylor, 

2005).  

Organizational fairness or an employee’s 

perception of and response to fairness at the 

workplace has been an important research topic 

in the study of organizational behavior (Cohen-

Charash & Spector, 2001; Colquitt, Conlon, 

Wesson, Porter, & Ng, 2001; Nowakowski & 

Conlon, 2005). The notion of organizational 

fairness has also captured the attention of 

researchers dealing with whistleblowing (Bruns, 

Jackson, & Zhang, 2012; Goldman, 2001; Near 

& Miceli, 1985; Rothschild & Miethe, 1999; 

Seifert, 2006; Seifert et al., 2010) and was 

categorized as a situational antecedent of 

whistleblowing (Vadera et al., 2009). It has been 

argued that fairness perceptions play an 

important role since they are negatively related 

to external whistleblowing (Goldman, 2001), and 

they increase the internal whistleblowing 

intention (Seifert, 2006). 

Two general types of organizational fairness 

have been defined: distributive and procedural. 

Distributive fairness reflects the fairness in 

decision outcomes, e.g., the distribution of 

rewards in accordance with the effort invested, in 

comparison with others within the organization. 

Procedural fairness considers the perceived 

fairness of the processes by which outcomes are 

achieved (Adams, 1965; Leventhal, 1980). 

Thibaut and Walker (1975) pointed out that 
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employees evaluate procedures as fair when 

having a chance to voice their opinions and 

being treated with respect and dignity. Later 

findings showed that resource distribution was 

not always as critical to employees as the process 

of its allocation, since employees were more 

willing to accept negative outcomes when they 

perceived the procedures leading to these 

outcomes as fair (Lind & Tyler, 1988; Tyler, 

1988). This argument was confirmed especially 

when a crisis was expected and the organization 

was striving to avoid negative outcomes such as 

organizational downsizing or reorganization 

(Brockner, 2006; Kernon & Hanges, 2002). 

Moreover, the authors of the fairness heuristic 

theory (van den Bos, Lind, Vermunt, & Wilke, 

1997) argued that employees are usually not 

informed about the outcomes received by 

colleagues (e.g., employees are usually not 

informed about pay levels of colleagues) and 

therefore evaluate the fairness of outcomes 

through procedural fairness.  

Procedures within an organization are often 

enacted by the supervisor. Recent meta-analyses 

showed the important influence of supervisor 

procedural fairness on various employee 

attitudes and behaviors at the workplace (Cohen-

Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001). 

Several studies showed that if a supervisor treats 

the employee in a procedurally fair manner, the 

employee considers the employer to be 

trustworthy (Konovsky, 2000; van den Bos, 

Wilke, Henk, & Lind, 1998). Other studies 

showed that fair procedural treatment was 

positively associated with employees’ 

satisfaction, their commitment to the 

organization (Cobb & Frey, 1996; Korsgaard, 

Schweiger & Sapienza, 1995) and engagement 

in helpful behavior (Naumann & Bennett, 2000), 

and negatively associated with job insecurity 

(Loi, Lam, Chan, 2012). With regard to 

whistleblowing, it has been empirically 

supported that perceived procedural fairness was 

positively associated with the intention to blow 

the whistle (Victor et al., 1993). 

Aquino and colleagues (2007), however, 

showed that not all employees react equally 

strong to a (un)fair treatment and that 

specifically employees who are high on moral 

identity are more sensitive to a fair treatment, 

and therefore are more likely to adapt their 

workplace behavior accordingly. Especially 

when a person high on moral identity is treated 

unfairly, s/he will be motivated to behave less 

morally because of a need to restore a sense of 

balance (Folger, 2001; Skarlicky & Folger, 

1997). Accordingly, we argue that employees act 

in accordance with their moral identity, 

especially when treated fairly by their 

supervisor. We assume that when they feel 

respected by their supervisor and they reveal 

someone’s wrongdoing, they are more likely to 

follow their own moral identity and blow the 

whistle. On the contrary, if their supervisor does 

not threat them in a fair manner, they are less 

likely to follow their own moral identity and to 

report the wrongdoing (see Figure 1 for a 

conceptual model of the proposed relationships). 

Hence, we formulated the second hypothesis: 

Hypothesis 2: Perceived supervisor 

procedural fairness moderates the relationship 

between moral identity and intention to blow the 

whistle, in the sense that the relationship will be 

stronger for employees with high perceived 

procedural fairness and weaker for those with 

low perceived procedural fairness. 

 

 
Figure 1: Conceptual framework of the moderating effect in the relationship between moral identity and 

intention to blow the whistle. 

Moral  
identity 

Intention to blow 
the whistle 

 

Supervisor  
procedural fairness 

predictor moderator outcome 
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The Role of Supervisor Procedural 
Fairness 
 

Dutch researchers (Schaufeli and Bakker, 

2003) have generally agreed that workaholism 

can be either “good” or “bad”. Thus, in order to 

obtain a conceptual clarification, it has been 

suggested to replace the concept of “good” 

workaholism with that of engagement and the 

concept of “bad” workaholism with that of 

workaholism (Schaufeli and Bakker, 2003). 

Employees engaged in their activity work more 

intensely, are happy and absorbed in their tasks, 

and may seem a lot similar to the workaholics. 

However, in contrast to the latter, employees 

engaged in their activity work hard because they 

like it, or due to external factors such as financial 

rewards, career perspectives etc., and not 

because they are driven by an inner impulse they 

cannot resist (Bakker, Schaufeli, Leiter, and 

Taris, 2008). 

Gorgievski and Bakker (2010) consider that 

both work engagement and workaholism refer to 

being passionate about work, the major 

difference between the two residing in the 

motivation that drives each of them. Thus, on 

one hand, there is the “harmonious passion”, 

when an individual is in control of the activities, 

and feels rewarded by his/her work. On the other 

hand, there is the “obsessive passion”, when an 

individual is controlled by his/her work and only 

thinks about avoiding guilt, frustration, and other 

negative emotions (Vallerand, 2008). 

 

Method 
Participants and Procedure 

An anonymous online questionnaire was 

administered to employees in organizations in 

the Slovak Republic between March and August 

2012. Since all the items were initially 

formulated in English, we used the translation 

back-translation method (Brislin, 1968) to 

translate them into Slovak. The survey was 

distributed to employees who were asked to 

spread it further in their organization through 

various methods (e.g., word-of-mouth, social and 

media networks such as Facebook, e-mails, 

Network Slovakia). Data collection was part of a 

larger survey on work-related behavior and 

feelings. Participants were asked to fill in the 

questionnaire, consisting of several parts 

measuring supervisor procedural fairness, 

intentions to blow the whistle and moral identity, 

as well as biographical questions. The sample 

comprised 278 employees of various occupations 

and organizations in the private (47 %) and 

public (53 %) sector. 

The majority of employees were white-

collar workers (77 %), while 71 % had a 

university degree. 67 % of the participants were 

female and 33 % were male, and their average 

age was 31.43 (SD = 10.04). Participants 

employed in their company for five years or less 

made up 67 % of the sample, 33 % worked for 

the company more than five years.  

 
Measures 

Intention to blow the whistle. Intention to 

blow the whistle was measured by using a 

scenario developed by Zhang et al. (2008), in 

which an employee observes a colleague’s 

wrongdoing and reports it, i.e. blows the whistle. 

Four items were formulated, answered on a 7-

point Likert-type scale ranging from 

1 (= strongly disagree) to 7 (= strongly agree). 

After a careful reading of the scenario, 

participants were asked to respond to the 

questions with respect to reflection of their 

believes about the whistleblowing action of the 

employee (i.e., whether it was wise and sensible 

what the employee did), and behavioral intention 

(i.e., whether they would advise him to do so, 

and whether they would act in the same way if 

they were in the same situation). The reason for 

asking them to imagine the behavioral intention 

of their peers was to avoid any social desirability 

response bias that could occur (Watkins & 

Cheung, 1995). Cronbach’s alpha for this scale 

was .94. 

Supervisor procedural fairness. 

Supervisor procedural fairness was measured 

with a seven-item scale adapted from Colquitt 

(2001). Items referred to the procedures that the 

supervisor used to base important decisions on. 

Participants indicated on a five-point Likert-type 

scale (1 = not at all, 5 = completely) their level 

of agreement on particular procedural fairness 

items. A sample item is „To what extent were 

you able to express your views and feelings 

during these procedures?“. Cronbach’s alpha for 

this scale was .84. 

Moral identity. In order to measure moral 

identity, participants were provided with a list of 

nine traits defining a moral person (Aquino & 

Reed, 2002), and asked to take some time to 

picture such person in their mind. Adapted ten 

scale items with the answers given on a 7-point 

Likert-type scale (1 = strongly disagree, 
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7 = strongly agree) were presented to the 

participants, who indicated for each of the items 

the extent to which it applied to them. A sample 

item is „It would make me feel good to be a 

person who has these characteristics“. 

Cronbach’s alpha for this scale was .79. 

Control variables. Since it has been 

suggested that the intention to blow the whistle 

may be influenced by gender (Mesmer-Magnus 

& Viswesvaran, 2005; Miceli & Near, 1984; 

Seifert, 2006; Wortley et al., 2008), the 

sector employees work for (i.e., public versus 

private sector, see Rothschild & Miethe, 1999) 

and whether they work as blue-collars or white-

collars (Masser & Brown, 1996), we controlled 

for gender (0 = male, 1 = female), the sector the 

employee worked for (0 = public, 1 = private), 

and occupational status (0 = blue-collar worker, 

1 = white-collar worker).  

Analysis 
 

Data gathered from respondents were 

analyzed with SPSS. We tested our hypotheses 

with moderated hierarchical regression analysis. 

The control variables were entered in the first 

step, followed by moral identity and supervisor 

procedural fairness in the second step and the 

interaction term between moral identity and 

procedural justice in the third step. Variables 

were standardized before creating the interaction 

term (Aiken & West, 1991). 

 

Results 

 

Table 1 shows the descriptive statistics and 

the intercorrelations between the variables used 

in this study.  

 

Table 1. Descriptive statistics and intercorrelations between the variables in this study 

 M SD 2 3 4 5 6 

1. Gender 1.33 .47 -.10 .01 -.16** .03 -.05 

2. Sector 1.53 .50  .13* -.11 -.06 .03 

3. Occupational status 1.77 .42   .11 .15* -.07 

4. Moral identity 4.79 .84    .07 .11+ 

5. Supervisor procedural justice 3.37 .69     -.01 

6. Intention to blow the whistle 5.29 1.46      

+: p < .06; *: p < .05; **: p < .01 

 

The results of the regression analysis are 

reported in Table 2. Hypothesis 1 stated that 

intention to blow the whistle was positively 

related to moral identity. This hypothesis was 

supported by the data. We found a significant 

positive relationship between these two 

variables, although the amount of variance 

explained in the dependent variable by moral 

identity was not significant. 

 

 

Table 2. Results of the moderated hierarchical regression analysis for intention to blow the whistle. 

Predictors Step 1 Step 2 Step 3 

Gender -.05 -.02 -.02 

Sector .03 .05 .05 

Occupational status -.08 -.09 -.09 

Moral identity (MI)  .13* .11 

Supervisor procedural fairness (SPF)  -.01 -.00 

MI x SPF   .12* 

R² .01 .02 .04 

R² adjusted -.00 .01 .02 

R² change .01 .01 .02 

F change .80 2.04 4.01* 

Df 1 3 2 1 

Df 2 274 272 271 

Note. All entries are standardized regression coefficients. *: p < .05. 
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In line with the second hypothesis 

suggesting that perceived supervisor procedural 

fairness had a moderating effect on the 

relationship between intention to blow the 

whistle and moral identity, a significant 

interaction was found between procedural 

fairness and moral identity on the intention to 

blow the whistle. Subsequent simple slopes 

analyses (Aiken & West, 1991) supported this 

hypothesis (see Figure 2) and showed that when 

procedural fairness was high, moral identity was 

significantly positively related to intention to 

blow the whistle, β = .22, t = 2.84, p < .01. 

However, when perceived procedural fairness 

was low, this relationship was clearly weaker 

and insignificant, β = .01, t = .06, p = .95. None 

of the control variables had a significant 

relationship with the dependent variable. 

 

 
Figure 2: The relationship between moral identity and intention to blow the whistle as a function of 

procedural fairness. 

 

 

Discussion 

 
Main Findings and Theoretical 
Implications 

The purpose of this study was to investigate 

the role of moral identity and perceptions of 

fairness in relation to whistleblowing intention. 

We examined the relationship between moral 

identity and intention to blow the whistle and the 

moderating effect of supervisor procedural 

fairness on this relationship. Our objective was 

to find out whether employees who  were high 

on moral identity were more likely to blow the 

whistle, and whether the opposite was true for 

employees who were low on moral identity. We 

also considered supervisor procedural fairness as 

a moderator that could make this relationship 

stronger or weaker.  

The results showed that employees’ 

intention to blow the whistle was positively 

related to their moral identity in the sense that 

the likelihood of engagement in whistleblowing 

was higher for those who were high on moral 

identity while those who were low on moral 

identity were less likely to engage in 

whistleblowing. This relationship, however, 

needs to be interpreted with caution as the model 

for main effects was not significant. 

Furthermore, the data showed that this 

relationship was qualified by an interaction 

between moral identity and supervisor 

procedural fairness on intention to blow the 

whistle. Specifically, it was found that high 

procedural fairness strengthened the relationship 

between moral identity and intention to blow the 

whistle in the sense that employees acted in 

accordance with their moral identity, only if they 

were treated fairly by their supervisor. Hence, 

employees who believed to be treated unfairly 
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did not follow their own moral identity and were 

less likely to blow the whistle. These findings 

point out that supervisor procedural fairness can 

play a role in influencing employees to follow or 

not to follow their moral identity and to protect 

the welfare of the company. 

These findings are in line with prior studies 

on moral or ethical behavior (Aquino & Reed, 

2002; Aquino et al., 2009; Pratt et al., 2003; 

Reed & Aquino, 2003; Reynolds & Ceranic, 

2007) that demonstrated that moral behavior is 

affected by moral identity. An important 

contribution of this study to the literature on 

whistleblowing is that these findings provide 

empirical support for the conceptual notion given 

by Vadera and colleagues (2009) that the moral 

identity perspective might help to understand the 

whistleblowing process and explain 

whistleblowing behavior. We showed that moral 

identity, in combination with fairness, plays an 

important role with respect to whistleblowing 

intention. As such, it may be considered an 

individual-level variable influencing the 

intention to blow the whistle.  

We also enriched the whistleblowing 

literature by showing that supervisor procedural 

fairness affected the relationship between moral 

identity and whistleblowing intention. This study 

supported the moderating role of supervisor 

procedural fairness on the whistleblowing 

decision-making process, and adds to the studies 

of organizational fairness examining the 

moderating role of this type of fairness on 

various relationships (Brockner & Wiesenfeld, 

1996; Greenberg, 2004; Konovsky, 2000; 

Skarlicki & Folger, 1997). 

 

Study Limitations and Suggestions 
for Future Research 
 

The first limitation of this study is the cross-

sectional design that was used, which makes it 

difficult to detect causal or reversed 

relationships. However, our theorizing and 

emerging hypotheses have followed as closely as 

possible the existing literature, which increases 

our confidence that the results accurately reflect 

how our constructs relate to each other. Further 

studies in the field of whistleblowing could 

benefit from using a longitudinal design, 

following changes over the course of time. 

Second, the sample for this study consisted 

of Slovak employees. This might have 

influenced our results because Vogel (1992) 

argued that whistleblowing is particularly 

affected by cultural context, as perceptions of 

what is right, wrong, fair, moral and loyal may 

vary in different countries. 

The third limitation is that we measured the 

intention to blow the whistle, not the actual 

behavior. We chose to measure whistleblowing 

in this way in order to minimize social desirable 

responding. Based on the theory of planned 

behavior (Ajzen, 1991), we considered 

whistleblowing intention to be a good predictor 

of a whistleblowing action and hence a proper 

variable for our research. According to this 

theory, actual behavior can be well predicted by 

behavioral intentions. Behavioral intention was 

described as a probability that a person assigns to 

the likelihood that a certain behavioral option 

will be selected (Ajzen & Fishbein, 1972; Hunt 

& Vitell, 1986). Accordingly, intention to blow 

the whistle (i.e., the dependent variable of this 

research) is understood as “the individual’s 

probability of actually engaging in 

whistleblowing behaviour” (Chiu, 2002, p. 582). 

Later empirical research proved Ajzen’s theory 

to be also valid for explaining the intention to 

blow the whistle (Park & Blenkinsopp, 2009). 

Many studies on whistleblowing (Barnett, Bass, 

& Brown, 1996; Chiu, 2003; Keil, Tiwana, 

Sainsbury, & Sneha, 2010; Taylor & Curtis, 

2010; Victor, Trevino, & Shapiro, 1993; Zhang 

et al., 2008) studied the intention to blow the 

whistle because it is practically very difficult to 

conduct a study on unethical behavior through 

observation inside the organization. 

The fact that we studied intention and not 

behavior might also explain the relatively weak 

relationship that was found between moral 

identity and intention to blow the whistle. 

According to Vadera et al. (2009), moral identity 

may serve as a proximal variable to actual 

whistle-blowing but as a distal variable to 

intentions to whistleblowing. This suggests that 

the relationship between moral identity and 

actual whistleblowing might be stronger than the 

relationships observed in this study. 

Also the interaction effect between moral 

identity and procedural justice on 

whistleblowing intentions was relatively small in 

size. However, interactions are often small in 

size and therefore are hard to detect in field 

studies due to methodological and statistical 

reasons (Aguinis, Beaty, Boik, & Pierce, 2005; 

McClelland & Judd, 1993). Hence, since 

interaction effects are suppressed in these 
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designs, it is important to consider interaction 

effects with such small effect sizes (Evans, 

1985). 

Finally, we measured moral identity in this 

study as an individual difference variable, 

suggesting that it has a constant and predictable 

relationship to whistle-blowing. Vadera et al. 

(2009) argued for a more dynamic approach that 

takes into account how moral identity is formed 

and exerts its influence as a function of 

environmental pressures or societal roles that the 

individual is in at a certain moment in time. 

Future research could benefit from taking into 

account how other identities (i.e., colleague, 

employer, etc.) interact with a salient moral 

identity in making the decision to blow the 

whistle or not. 

 
Practical Implications 

 

The results of study have implications for 

building and implementing effective 

whistleblowing mechanisms for internal control 

within organizations, as well as for updating 

whistleblowing policies to protect employees 

that decided to blow the whistle on frauds or 

wrongdoings occurring within the organization. 

Our findings could help supervisor and managers 

of organizations to understand the importance of 

fair procedural treatment of employees. The 

concept of procedural fairness is important to a 

successful organization. Our finding is based on 

the employee's perspective on the process, and 

we maintain that it is the behavior of the 

supervisor (and the working conditions he is 

creating), in combination with the employee’s 

moral identity, that relates to whether or not 

employees will be likely to blow the whistle. 

This insight is important for organizations to 

eliminate illegal and unethical practices. 
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Abstract 

This study aimed to determine the impact of personal cynicism, organizational cynicism and ethical 

intentions on work engagement, job satisfaction and organizational citizenship behavior. Hierarchical regression 

analysis on a sample of 116 Romanian employees (67% women) from different organizations provides strong 

empirical evidence for the assumptions of this study. Thus, the results revealed that organizational cynicism and 

ethical intentions predict in a large extent work engagement (vigor, dedication and absorption), job satisfaction 

and organizational and interpersonal citizenship behavior. Instead results couldn’t establish a connection 

between personal cynicism and work engagement, job satisfaction respectively organizational citizenship 

behavior. Theoretical and practical implications are discussed. 

Keywords: organizational cynicism, ethical intentions, work engagement, job satisfaction, organizational 

citizenship behavior 

Résumé 

Cette étude visait à déterminer l'impact de cynisme individuel, le cynisme organisationnel et les intentions 

éthiques sur l'engagement de travailler, la satisfaction concernant le boulot et le comportement de citoyenneté 

organisationnelle. L'analyse par régression hiérarchique effectuée sur un échantillon de 116 salariés Roumains 

(67% femmes) provenant d’organisations variées fournit une évidence empirique solide pour les hypothèses du 

cette étude. Ainsi, les résultats ont révélé que le cynisme organisationnel et les intentions éthiques prédisent dans 

une large mesure l'engagement de travailler (vigueur, le dévouement et l’absorption), la satisfaction concernant 

le boulot et le comportement de citoyenneté organisationnelle et interpersonnelle. Cependant, nous n'avons pas 

pu établir une connexion entre le cynisme individuel et l'engagement de travailler, la satisfaction concernant le 

boulot et le comportement de citoyenneté organisationnelle. Des implications théoriques et pratiques sont 

discutées. 

Mots-clés: cynisme organisationnel, intentions éthiques, l'engagement de travailler, satisfaction concernant 

le boulot, comportement de citoyenneté organisationnelle 

Rezumat 

Acest studiu are ca scop identificarea impactului cinismului ca trăsătură a personalităţii, a cinismului 

organizaţional şi intenţiilor etice asupra implicării în muncă, a satisfacţiei în muncă şi a manifestării 

comportamentelor civic-participative. Analiza de regresie ierarhică asupra unui eşantion format din 116 angajaţi 

români (67% femei) din diferite organizaţii oferă dovezi empirice puternice ce susţin ipotezele acestui studiu. 

Astfel, rezultatele relevă că cinismul organizaţional şi intenţiile etice prezic, într-o mare măsură, implicarea în 

muncă (vigoare, dedicare şi absorbţie), satisfacţia în muncă, precum şi comportamentele civic-participative, la 

nivel interpersonal şi organizaţional. În schimb, nu s-a putut stabili o legătură între cinismul, ca trăsătură a 

personalităţii şi implicare în muncă, satisfacţie în muncă, respectiv comportamentul civic-participativ. 

Implicaţiile teoretice şi practice ale studiului sunt discutate. 

Cuvinte cheie: cinism organizaţional, intenţii etice, implicare în muncă, satisfacţie în muncă, 

comportament civic-participativ 
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Introducere 
 

Multe dintre problemele vieţii noastre de zi 

cu zi sunt un produs al cinismului, înţeles drept 

manipulare, egoism şi imoralitate. Extins de la 

politicieni şi jurnalişti la toate ramurile 

profesionale, cinismul conduce la o delegitimare 

totală prin neîncredere. Deşi apare prima dată în 

filosofia anticilor, conceptul de cinism a atras 

atenţia cercetătorilor abia în ultimele două 

decade ale secolului XX, fiind conceptualizat 

sub forme diferite: fie ca trăsătură stabilă de 

personalitate (Greenglass & Julkunen, 1989; 

Barefoot, Dodge, Peterson, Dahlstrom, & 

Williams, 1989) fie ca atitudine de auto-apărare 

ce poate fi supusă schimbării (Dean, Brandes, & 

Dharwadkar, 1998; Kanter & Mirvis, 1989;  

Andersson & Bateman, 1997). Cercetările din 

domeniul psihologiei organizaţionale susţin 

faptul că, de obicei, cinismul este precedat de 

aşteptări neîmplinite în ceea ce priveşte 

onestitatea, corectitudinea şi dreptatea în 

societate sau la locul de muncă, precum şi 

experienţa unui tratament nerespectuos sau 

incorect din partea oamenilor, organizaţiilor sau 

instituţiilor (Evans, Goodman, & Davis, 2011; 

Ince & Turan 2011; Őzler & Atalay, 2011; 

Arabaci, 2010). Consecinţele cinismului includ 

în primul rând diferite forme de dezangajare 

psihologică şi detaşare faţă de organizaţie, 

precum şi de alienare, însoţită de stimă de sine 

scăzută. Cinismul, însoţit de cele mai multe ori 

de suspiciune poate proteja oamenii de a fi 

dezamăgiţi sau înşelaţi, însă de asemenea poate 

reduce satisfacţia vieţii indivizilor. Până în 

prezent, cele mai multe studii au fost efectuate 

pentru a pune în legătură cinismul organizaţional 

cu diferite atitudini la locul de muncă, cum sunt: 

satisfacţia (Abraham, 2000; Arabaci, 2010), 

angajamentul organizaţional (Ince & Turan, 

2011), percepţiile la locul de muncă (Dhar, 

2009) sau diferite tipuri de comportamente 

organizaţionale (Evans, Goodman, & Davis, 

2011).   

Având în vedere complexitatea conceptului 

de cinism şi efectele produse de acesta în mediul 

organizaţional, considerăm că este necesară 

implicarea unui set mai mare de variabile în 

studierea acestui fenomen, în vederea 

identificării efectelor produse la nivel cognitiv, 

atitudinal şi comportamental. Prin urmare, în 

cadrul studiului, ne-am propus introducerea atât 

a unor predictori personali, ca intenţiile etice şi 

cinismul, cât şi a unui predictor organizaţional, 

reprezentat de cinismul organizational, pentru a 

evidenţia relaţia acestora cu implicarea, 

satisfacţia în muncă şi manifestarea 

comportamentelor civic-participative ale 

angajaţilor. 

 
Cinismul – aspect personal şi organizaţional 

Cinismul este obiectul a diferite discipline 

din domeniul ştiinţelor sociale (filosofie, ştiinţe 

politice, sociologie şi psihologie), fiecare 

explicând din perspective diferite rolul său în 

cadrul proceselor sociale. În viaţa de zi cu zi este 

utilizat ca sinonimul sincerităţii în discurs şi al 

curajului de a-ţi susţine poziţia. Andersson şi 

Bateman (1997, apud Nair & Kamalanabahn, 

2010) au descris cinismul ca fiind “o atitudine de 

dezamăgire în ceea ce priveşte societatea şi 

instituţiile însoţită de neîncredere în ceilalţi”. 

Deşi cinismul a fost descris şi ca trăsătură de 

personalitate, utilizarea sa cea mai răspândită a 

fost cea de atitudine faţă de o entitate, 

organizaţie sau societate, în general. Potrivit lui 

Brandes (1997, apud Ince & Turan, 2011), 

definiţia psihologică a cinismului presupune 

existenţa unor idei pesimiste în ceea ce priveşte 

viitorul şi aşteptările proprii nerealizate şi, de 

asemenea, credinţa că ceilalţi au un nivel crescut 

al egoismului, nu sunt loiali şi de încredere. 

Graham (1993, apud Ice & Turan, 2011) a scos 

în evidenţă o serie de trăsături de personalitate 

specifice persoanelor cinice: percepţia celorlalţi 

ca fiind mincinoşi, egoişti şi dezinteresaţi, 

suspiciune în ceea ce priveşte motivele celorlalţi, 

precauţie şi neîncredere în relaţii, 

comportamente ostile şi opresive, resentimente la 

cerinţele impuse de ceilalţi, lipsa agreabilităţii. 

Principala convingere legată de cinism este aceea 

că principii ca onestitatea, dreptatea şi 

sinceritatea sunt sacrificate în avantajul 

intereselor individuale. Cinismul are semnificaţii 

apropiate cu concepte precum scepticismul, 

necredinţa, neîncrederea, pesimismul, negarea 

însă, în interpretarea modernă, este asociat cu 

termeni precum capriciu, pretenţie, criticism 

(Ozler & Atalay, 2012). 

Literatura de specialitate propune cinci mari 

domenii în ceea ce priveşte conceptualizarea 

termenului. Dean, Brandes şi Dharwakdar (1998) 

le definesc astfel: centrarea asupra personalităţii, 

adica tendinţa stabilă de a-i percepe pe ceilalţi 

negativ, având o atitudine ostilă, caracterizată de 

o puternică neîncredere în ceilalţi, bazată pe 

generalizări de tipul “lumea e plină de oameni 

necinstiţi, egoişti şi indiferenţi”.  Apoi, centrarea 
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pe societate / instituţii (apare în urma 

experienţelor încălcării contractelor sociale 

existente între individ şi 

societate/instituţii/organizaţii), centrarea pe 

angajat (apare în urma încălcărilor repetate ale 

contractului psihologic, ce ţin de caracteristicile 

mediului de afaceri, caracteristicile organizaţiei  

şi natura muncii), centrarea pe profesie 

(caracterizat de indiferenţă, separare, 

insensibilitate şi lipsa de compasiune, 

reprezentând o strategie de adaptare în lipsa unor 

competenţe, ceea ce duce la exprimarea afectivă 

şi cognitivă defectuoasă, mai ales în relaţia cu 

clienţii) iar, în cele din urmă, centrarea pe 

schimbarea organizaţională (cinismul este 

asociat cu pierderea încrederii în schimbare şi în 

liderii care efectuează această schimbare 

datorită, în primul rând, încercărilor eşuate din 

trecut de a instala schimbările) (Dean, Brandes, 

& Dharwakdar, 1998). Cele cinci tipuri de 

focalizări sunt văzute ca tipuri diferite de cinism 

(Ozler & Atalay, 2012). Conform lui Dean și 

colab. (1998), cinismul, de asemenea, cuprinde 

trei dimensiuni: dimensiunea cognitivă 

(convingerea că persoanele sau organizaţiile sunt 

lipsite de onestitate), dimensiunea afectivă ce se 

referă la reacţiile emoţionale manifestate ca 

urmare a convingerilor existente şi dimensiunea 

comportamentală reprezentată de tendinţele 

comportamentale negative ca urmare a 

umilinţelor percepute (Dean și colab., 1998).  

În cadrul studiului de faţă am dorit 

investigarea a două tipuri de cinism, şi anume: 

cinismul organizațional, înţeles ca fiind o 

atitudine negativă faţă de organizaţia angajatoare 

şi cinismul ca trăsătură de personalitate, 

conceptualizat ca o formă înnăscută, stabilă, care 

reflectă o percepţie generală negativă asupra 

comportamentului uman. Acesta din urmă este 

caracterizat de dispreţ, neascultare, nesupunere şi 

de puține legături interpersonale. Persoanele care 

prezintă această trăsătură de personalitate 

prezină o adâncă neîncredere în ceilalţi, bazată 

pe generalizarea pripită conform căreia lumea 

este plină de oameni necinstiţi, incorecţi, 

nepăsători şi egoişti, care sunt incapabili de a se 

face plăcuţi în interacţiunile sociale. Această 

atitudine dă naştere la o serie de emoţii negative, 

cum sunt: furia, înverşunarea, resentimentele şi 

manipularea (deşi aceasta este lipsită de o 

agresiune exterioară vizibilă). Conform lui 

Abraham (2000, apud Nair & Kamalanabahn, 

2010), cinicii tind să devină oportunişti în 

încercarea de a-şi promova interesele pe termen 

scurt. Cinismul, în general, se bazează pe 

convingerea că ceilalţi se angajează în 

comportamente imorale în mod repetat, acesta 

devenind un mod de supravieţuire. 

Cercetările lui Smith, Pope, Sanders, Allred 

şi O’Keffe (1988, apud James, 2005) au pus în 

legătură cinismul cu furia, amărăciunea şi 

resentimentele, indivizii cinici find susceptibili 

de a vedea lumea ca o luptă ce necesită vigilenţă 

crescută, iar ceilalţi fiind obiecte ce pot fi 

manipulate în care nu poti avea încredere. De 

asemenea, cinicii experimentează adesea 

conflicte interpersonale în viaţa de zi cu zi, 

având puţine reţele sociale satisfăcătoare. Apoi, 

concluziile au indicat faptul că subiecţii ce 

prezintă cinism ca trăsătură de personalitate 

raportează schimbări mici în reţelele sociale, 

schimbări negative în modul de viaţă şi suport 

social scăzut. În plus, cinicii au raportat niveluri 

ridicate ale conflictelor familiale, sugerând faptul 

că familiile acestora nu sunt percepute ca fiind o 

sursă de sprijin, ci mai degrabă o sursă de stres. 

În cele din urmă, nivelul ridicat de cinism a fost 

asociat cu un nivel crescut al stresului la locul de 

muncă. Concret, cinismul afectează relaţiile ce 

implică supraveghere, colaborare şi subordonare. 

Stresul experimentat în acest domeniu nu a fost 

asociat cu sarcina în sine, ci a fost considerat a fi 

rezultatul percepţiei negative a motivaţiei şi 

intenţilor celorlalţi. Astfel, la locul de muncă şi 

în alte domenii ale vieţii, cinismul este asociat cu 

un nivel ridicat de stres şi cu puţine resurse 

sociale. Lepore (1995, apud James, 2005), 

studiind interacţiunile sociale ale persoanelor 

cinice, a constatat că acestea nu răspund pozitiv 

la ajutorul social şi, de cele mai multe ori, nu 

beneficiază de sprijin social din partea celorlalţi. 

Cinismul a fost asociat negativ cu 

disponibilitatea de suport social perceput, 

magnitudinea acestei asocieri fiind mai puternică 

în cazul femeilor decât în cazul bărbaţilor. Luate 

împreună, aceste studii arată că cincismul are 

efecte diferite asupra proceselor multi-

dimensionale de suport social. 

Cinismul organizaţional apare atunci când 

angajaţii cred în lipsa de onestitate a organizaţiei. 

Cu alte cuvinte, există o percepţie asupra lipsei 

de moralitate şi dreptate la nivel organizațional, 

realizându-se o încălcare a aşteptărilor şi a 

încrederii angajatului în organizaţie. De cele mai 

multe ori, cinismul organizaţional apare ca 

rezultat al experienţelor din cadrul companiei. 

James (2005) descrie conceptul de cinism 

organizaţional ca un răspuns la experienţele 
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sociale şi personale şi, nu în ultimul rând, ca 

răspuns la factorii de mediu. De asemenea, 

cinismul organizaţional a fost pus în legătură cu 

atitudinile faţă de organizaţie apărute în urma 

comportamentelor, credinţelor şi afectelor 

negative ale angajatului. 

Concepţia adoptată în această lucrare în 

ceea ce priveşte cinismul organizaţional este cea 

multidimensională, ce cuprinde cele trei 

componente: convingeri, afecte, comportamente, 

toate acestea trei variind de la pozitiv la negativ. 

O ipoteză a acestei defininţii este aceea că 

organizaţia poate fi obiectul unei atitudini, 

ipoteză susţinută de numeroase studii privind 

angajamentul organizaţional, identitatea 

organizaţională (Dean, et al., 1998). Deşi 

percepţiile ocazionale cu privire la lipsa de 

integritate a practicilor organizaţionale pot fi 

atribuite persoanelor implicate, percepţiile 

asupra frecvenței acestor comportamente pot fi 

mai degrabă atribuite caracteristicilor 

organizaţionale (Dutton, Dukerich, & Harquail, 

1994, apud Dean et al., 1998). Mai mult de atât, 

percepţiile pe care se bazează atitudinile cinice 

se referă la politicile şi procesele organizaţionale 

care sunt dificil a fi legate de anumite persoane 

specifice din cadrul organizaţilor. Astfel, 

conceptualizarea cinismului organizaţional s-a 

realizat sub forma unei atitudini, compusă din 

convingeri, afecte şi tendinţe comportamentale. 

Astfel, acest construct devine multidimensional: 

oamenii sunt consideraţi cinici în ceea ce 

priveşte organizaţia lor în măsura în care aceştia 

deţin anumite convingeri cu privire la lipsa de 

integritate a organizaţiei, experimentează  

anumite tipuri de afecte faţă de organizaţie şi 

afişează anumite tendinţe comportamentale 

îndreptate spre organizaţie. 

 
Intenţiile etice 

O atenţie deosebită în cadrul studiului am 

acordat comportamentului etic. Dezbaterile în 

rândul cercetătorilor se referă la indentificarea 

aspectelor ce stau în spatele comportamentelor 

neetice, mai exact dacă acestea sunt atribuite 

„merelor stricate” – caracteristicilor personale, 

sau mai degrabă „coşului nepotrivit” – variabile 

organizaţionale sau situaţionale care declanşează 

abaterile. Cauza acestuia nu este lipsa de 

inteligenţă, ci mai degrabă lipsa de înţelepciune 

sau virtute (Giacalone, 2004, apud Nair & 

Kamalanabahn, 2010) şi acordarea unei valori 

prea mari acţiunii, fără a ţine seamă de efectele 

produse. Evaluarea morală a unui act poate fi un 

factor de descurajare a comportamentului lipsit 

de etică, iar percepţia negativă asupra 

rezultatelor diminuează şansele de dezvoltare a 

acestor comportamente. Un aspect interesant 

poate fi faptul că, în cadrul organizaţiilor, acest 

tip de comportament este încurajat mai ales de 

angajaţii din poziţii de conducere (Smith, 

Simpson, & Huang, 2007, apud Nair & 

Kamalanabahn, 2010), prin intermediul reţelelor 

sociale de la locul de muncă, furnizând 

constrângeri şi oportunităţi care, în combinaţie 

cu caracteristicile personale şi problemele date 

de contextul organizaţional, ajută la dezvoltarea 

comportamentelor lipsite de etică. Astfel, atât 

factorii personali, cât şi contextul organizaţional 

prezic comportamentele neetice. 

Comportamentul lipsit de etică este definit 

ca un comportament care aduce prejudicii şi care 

din punct de vedere moral sau ilegal nu este 

acceptat de societate (Ugwu, 2011). Prin această 

definiţie, minciuna, corupţia, înşelăciunea, furtul, 

divulgarea secretelor oficiale sau agresivitatea 

interpersonală ar fi exemple de astfel de 

comportamente.  În măsura în care valorile şi 

atitudinile indivizilor variază, ne putem aştepta la 

diferite interpretări a ceea ce e etic sau neetic. În 

practică, comportamentul etic este ceea ce e 

acceptat ca fiind „corect” sau „bun” spre 

deosebire de „greşit” sau „rău”, care corespund 

comportamentului neetic, în contextul codului 

moral al fiecărei organizaţii. Calitatea de etic sau 

neetic este subiectivă şi dependentă de modul în 

care acţiunile şi consecinţele sunt percepute. 

Aceasta se modifică, de asemenea, în funcţie de 

o serie de factori demografici, cum ar fi: cultura, 

religia, mediul social, naţionalitatea. 

Considerând mediul organizaţional din 

perspectiva acestor aspecte, este puţin probabil 

ca angajaţii să aibă o înţelegere comună a eticii 

sau să respecte un set unic de standarde etice 

(Withanage, 2010). 

Este dificil de identificat multitudinea de 

factori determinanţi ai comportamentelor neetice 

din contextul muncii şi, de asemenea, este 

incorectă asocierea comportamentului lipsit de 

etică cu un singur factor. Mulţi cercetători au 

încercat să izoleze toate variabilele care inhibă 

sau facilitează acest tip de comportament, acest 

lucru contribuind la gestionarea mai bună a 

problemelor viitoare ce apar. Aceşti factori au 

fost clasificaţi în trei categorii (Ugwu, 2011): 

variabile individuale (nevoi, dorinţe, aşteptări, 

valori culturale, experienţe personale, 

background); practicile organizaţionale (de 
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exemplu, atunci când angajatorii nu reuşesc să 

plătească lucrătorilor drepturile cuvenite, 

angajaţii se simt îndreptăţiţi să desfăşoare 

comportamente neetice în cadrul organizaţiei); 

factorii de mediu (spre exemplu, reglementările 

legale, valorile sociale). Pe lângă aceşti trei 

factori, putem adăuga şi observarea 

comportamentului neetic al celorlalţi. Acesta 

poate înfluenţa comportamentul observatorilor 

prin  expunerea la lipsa de onestitate a celorlalţi, 

indivizii pot să îşi minimizeze estimarea 

riscurilor de a fi prinşi asupra faptului. 

Observarea comportamentelor neetice ale 

celorlalţi poate modifica credinţele în ceea ce 

priveşte propria onestitate. Cercetările au 

demonstrat că atunci când clasificarea unui 

anumit comportament este neclară, oamenii au 

tendinţa de a clasifica comportamentul ca fiind 

pozitiv, evitând afectarea imaginii de sine (Gino, 

Ayal, & Ariely, 2009). 

Numeroşi cercetători (Ugwu, 2009; Aquino 

& Reed, 2002; Summer, Welsh, & Gubman, 

2000) au studiat predictorii comportamentului 

neetic la locul de muncă, indicând că vârsta, 

identitatea morală, numărul de membri ai 

familiei, practicile organizaţionale formale şi 

informale sunt factori care influenţează conduita 

etică. Dar, unul dintre cei mai puternici factori 

identificaţi a fost prezenţa stimulentelor în ceea 

ce priveşte comportamentul lipsit de etică, care 

duc la dileme etice în procesul de luare a unor 

decizii. Astfel, un angajat cu standarde morale 

scăzute va cădea în capcana comportamentului 

lipsit de etică, prin anticiparea recompenselor şi 

a stimulentelor din partea superiorilor. 

 
Implicarea în muncă 

Khan (1990, apud Field & Buitendach, 

2011), primul autor care a introdus acest 

concept, vede implicarea în muncă ca fiind 

valorificarea fiecărui membru al organizaţiei şi a 

contribuţiei acestuia, specificând faptul că 

angajaţii implicaţi se exprimă din punct de 

vedere fizic, cognitiv şi emoţional în ceea ce 

priveşte performanţele. Schaufeli, Salanova, 

Gonzalez-Roma şi Bakker (2002) definesc 

implicarea în muncă ca o stare pozitivă afectiv-

motivaţională de împlinire. Bakker, Schaufeli, 

Leiter şi Taris (2008) consideră implicarea în 

muncă ca starea afectiv-motivaţională pozitivă, 

legată de starea de bine la locul de muncă, 

caracterizată prin vigoare, dăruire şi absorbţie. 

Angajaţii implicaţi sunt entuziasmaţi şi energici 

fiind deplin cufundaţi în munca lor în aşa măsură 

încât timpul pare să treacă mai repede atunci 

când aceştia îşi desfăşoară activitatea (Field & 

Buitendach, 2011). În ceea ce priveşte 

antecedentele implicării în muncă, acestea sunt 

asociate unor caracteristici motivaţionale ce 

includ: autonomia, varietatea sarcinilor, 

semnificaţia sarcinii, feedback-ul, rezolvarea de 

probleme, complexitatea sarcinilor. Aceste 

caracteristici motivează angajaţii prin generarea 

unor sentimente de însemnătate și 

responsabilitate, precum şi cunoştinţe despre 

rezultate (Hackman & Oldham, 1976, apud 

Christian, Garza & Slaughter, 2011). Rezultatele 

cercetărilor anterioare arată că angajaţii care au 

resurse ce le facilitează realizarea sarcinilor vor 

investi mai multă energie şi resurse personale la 

locul de muncă (Bakker, van Emmerik & 

Euwema, 2006; Salanova, Agut, & Peiro, 2005). 

Kahn (1990) a raportat faptul că implicarea 

creşte atunci când munca include interacţiuni 

ridicate cu colegii. Interacţiunile sociale 

motivează angajații prin creşterea semnificaţiei 

şi percepţia siguranţei la locul de muncă. 

Consecinţele posibile ale implicării în muncă se 

referă la atitudini pozitive faţă de locul de 

muncă, sănătarea angajaţilor; comportamente 

extra-rol, cum ar fi: comportamentul civic-

participativ sau performanţa crescută, 

angajament crescut faţă de organizaţie, climat 

pozitiv (Shimazu, Schaufeli, Miyanaka, & Iwata, 

2010). Hassan şi Ahmed (2011) au arătat că 

încrederea interpersonală şi climatul etic prezic 

implicarea în muncă a angajaţilor, în cadrul 

angajaţilor din sistemul economic. Prin urmare, 

presupunem că atât cinismul, cât şi intenţiile 

neetice vor fi corelate negativ cu implicarea în 

muncă a angajaţilor. 

 
Satisfacţia în muncă 

Una din definiţiile date acestui construct de 

Locke (1976, apud Susanj & Jakopec, 2012) 

implică un afect pozitiv rezultat din evaluarea 

locului de muncă sau a experienţelor de muncă. 

La fel ca în cazul tuturor atitudinilor, satisfacţia 

în muncă este compusă din componente afective, 

cognitive şi comportamentale care implică 

percepţiile, convingerile, opiniile şi aşteptările 

individului în ceea ce priveşte organizaţia, 

răspunsul global pozitiv sau negativ al unui 

individ faţă de organizaţie iar, în cele din urmă, 

înclinaţia persoanei de a se comporta într-un 

anumit fel (Susanj & Jakopec, 2012). Moorman 

(1993, apud Zhu, 2013) a punctat clar mai târziu: 

din perspectivă afectivă, satisfacţia în muncă 
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reprezintă o evaluare afectivă pozitivă globală, 

din perspectivă cognitivă însă, satisfacţia în 

muncă presupune o evaluare logică a condiţiilor 

de muncă.  

Cercetările în domeniul cinismului 

organizaţional arată că acesta este corelat negativ 

cu satisfacţia în muncă şi, de asemenea, cinismul 

ca trăsătură de personalitate, cinismul social şi 

cinismul datorat schimbării induc insatisfacţie în 

muncă. Smith, Pope, Sanders, Allred şi O’Keefe 

(1988, apud James, 2005) au arătat că indivizii 

ce au ca trăsătură de personalitate cinismul 

găsesc aspectele interpersonale ale muncii lor ca 

fiind o sursă de stres. Afectele negative 

îndreptate asupra superiorilor, colegilor şi 

subordonaţilor îi împiedică să se bazeze pe 

suportul reţelei sociale, care se presupune că este 

cea mai bună piedică în faţa stresului 

organizaţional. Astfel, privirea de ansamblu 

negativă asupra lumii se extinde şi asupra locului 

de muncă, ducând la insatisfacţie în ceea ce 

priveşte sarcinile, colegii, recompensele, 

promovările etc. Pentru cinicii organizaţionali, 

dezamăgirea dată de mediul organizaţional poate 

induce îngrijorare şi suspiciune, conducând la 

redirecţionarea atenţiei către aspectele negative 

ale muncii. Lawler (1994, apud. Abraham, 2000) 

a demonstrat că insatisfacţia în muncă apare 

atunci când rezultatele obţinute sunt mai scăzute 

decât cele aşteptate. Când rezultatele obţinute 

sunt însoţite de sentimente de nedreptăţire, de 

evaluare greşită, de lipsa condiţiilor care permit 

efectuarea sarcinilor, de nevoia de a fi inautentic, 

resentimente faţă de job, acestea se manifestă 

sub forma insatisfacţiei în muncă. Bedeian 

(2007) a propus un model teoretic cauzal ce 

postulează faptul că cinismul organizaţional are 

un efect direct asupra identificării cu organizaţia, 

care la rândul său este legată de angajamentul 

afectiv faţă de organizaţie.  

Relaţia dintre climatul etic şi satisfacţia în 

muncă ar putea fi explicată de doi factori. În 

primul rând, climatul etic poate ajuta angajatul să 

evite implicarea în comportamente lipsite de 

etică, cum sunt: înşelătoriile, constrângerile, care 

vor afecta în cele din urmă nivelul de stres al 

angajatului. În al doilea rând, climatul etic este 

semnificativ legat de orientarea spre ceilalţi, care 

în timp sporeşte capacitatea de a dezvolta relaţii 

pe termen lung cu aceştia. Atunci când relaţiile 

sunt deschise şi autentice şi nivelul de stres este 

scăzut, angajaţii sunt mai fericiţi şi satisfăcuţi de 

locul de muncă (Jaramillo, Mulki, & Solomon, 

2006). 

Climatul etic reflectat în practicile, 

procedurile, normele şi valorile organizaţiei 

reduc riscul de a efectua acţiuni neetice şi de a 

încălca aşteptările organizaţiei, asigurând un 

sentiment de confort personal şi securitate atât 

pentru angajaţii companiei, cât şi pentru clienţi. 

Cercetările indică faptul că intenţiile etice au un 

efect pozitiv asupra satisfacţiei profesionale a 

angajaţilor, fiind corelate în mod pozitiv cu 

aceasta (Mulki, Jaramillo, & Locander, 2006). 

 
Comportamentul civic-organizaţional 

Comportamentul civic-organizaţional este 

caracterizat de implicarea voluntară a indivizilor 

în activităţi extra-rol care ajută organizaţia, 

dincolo de sarcinile de serviciu, fiind privit ca un 

factor ce contribuie la eficacitatea organizaţiei 

(Organ, 1990, apud Jordan, Schraeder, Feild, & 

Armenakis, 2007). Teoreticienii din domeniul 

organizaţional au diferenţiat între diferite ţinte 

ale comportamentului civic-participativ (e.g. 

McNeely & Meglino, 1994; Williams & 

Anderson, 1991). Concret, Williams şi Anderson 

(1991, apud Turnley & Feldman, 2003) au făcut 

o distincţie între comportamentele civic-

participative de care beneficiază organizaţia 

(OCB-O) şi comportamentele de care 

beneficiază anumite persoane din cadrul 

organizaţiei, în special colegii de muncă 

(OCB-I). Spre exemplu, printre 

comportamentele civic-participative îndreptate 

spre organizaţie se numără acţiuni, cum ar fi: 

aderarea la normele informale ce au ca scop 

menţinerea ordinii în cadrul organizaţiei (cum ar 

fi, pauze mai scurte). Comportamentele civice 

centrate spre sprijinul oferit anumitor indivizi 

particulari includ activităţi ca ajutarea colegilor 

care au lipsit un timp îndelungat, sau a celor care 

au sarcini de lucru dificile.  

Câteva cercetări asupra comportamentului 

civic-participativ au constatat o legătură între 

acesta şi cinism (Anderson & Bateman, 1997; 

Van Dyne, Graham, & Dienesch, 1994), acesta 

din urmă  fiind o atitudine omniprezentă în 

cadrul organizaţiilor, ce poate influenţa 

comportamentele orientate spre organizaţie. Aşa 

cum am arătat anterior, cinismul nu implică doar 

convingeri privind gradul de integritate al 

organizaţiei şi reacţii emoţionale faţă de 

angajator, ci şi tendinţe comportamentale. 

Organizaţia fiind principalul beneficiar al 

comportamentelor civic-participative, cinismul 

organizaţional este, cel mai probabil, asociat 

negativ cu comportamente ale angajaţilor care 
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cresc eficacitatea organizaţiei. Potrivit cu Ajzen 

(1991, apud Evans, Goodman, & Davis, 2011), 

comportamentele de care beneficiază organizaţia 

ar fi incompatibile cu convingerile şi afectele 

asociate cu cinsmul organizaţional. 

Comportamentele civic-organizaţionale trec 

dincolo de cerinţele specifice locului de muncă, 

find desfăşurate în mod voluntar, fără a aştepta 

recompense materiale sau sociale (Brief & 

Motowidlo, 1986, apud Abraham, 2000), fiind 

un comportament oferit în schimbul 

compensaţiilor adecvate şi a tratamentului 

echitabil perceput de angajat (de exemplu: 

mentorat pentru angajaţi noi, angajarea într-un 

program intensiv de auto-dezvoltare etc). Acest 

tip de comportamente se încheie brusc atunci 

când încălcările contractului psihologic din 

partea organizaţiei sunt percepute acut de către 

angajat, încrederea se erodează, lăsând loc pentru 

apariţia cinismului.  

 
Cercetări anterioare asupra relaţiei dintre 
conceptele studiate 

În ceea ce priveşte cinismul, acesta a fost 

studiat atât separat, cât şi în legătură cu alte 

constructe. Abraham (2000) a realizat un studiu 

asupra diferitelor tipuri de cinism care se pot 

dezvolta la locul de muncă, încercând să pună în 

evidenţă urmările afective ale acestora. Astfel, 

cinismul societal, al angajatului şi cel datorat 

schimbărilor organizaţionale au fost atribuite 

încălcării contractului psihologic, cinismul legat 

de muncă a fost atribuit epuizării iar cinismul, ca 

trăsătură de personalitate, se datorează unei 

ostilităţi înnăscute. Autorul a surprins şi câteva 

dintre consecinţele cinismului. Astfel, cinismul 

datorat schimbării poate induce insatisfacţie şi 

înstrăinare iar cinismul angajatului duce la 

scăderea angajamentului organizaţional. 

Cinismul ca trăsătură şi cel legat de muncă sunt 

relaţionate cu comportamente civic-participative 

scăzute. Într-un studiu realizat în 2010, Nair şi 

Kamalanabhan au utilizat câteva scenarii pentru 

a identifica dacă atitudinile cinice prezic 

intenţiile etice ale unor manageri atunci când 

aceştia se confruntă cu dileme etice, studiul lor 

confirmând această legătură. De asemenea, s-a 

pus în evidenţă rolul moderator al nivelului 

managerial în ceea ce priveşte relaţia dintre 

cinism şi intenţiile etice (Nair & Kamalanabhan, 

2010). Arabaci (2010) şi Delken (2004) au 

stabilit o legătură între nivelul de cinism 

organizaţional şi satisfacţia în muncă, luând în 

considerare câteva variabile demografice. Ince şi 

Turan (2011) nu au reuşit să să stabilească o 

legătură între nivelul de cinism organizaţional şi 

variabilele demografice, ca: gen, statut marital, 

vârstă etc., însă au obţinut o legătură 

semnificativă între nivelul de cinism şi 

angajamentul organizaţional. Potrivit lui 

Albrecht (2002, apud Apaydin, 2012), structura 

birocratică a organizaţiilor publice duce la 

cinism. Mirvis şi Kenter (1991, apud Apaydin, 

2012) exprimă faptul că 48% dintre angajaţi 

experimentează cinismul organizaţional, acesta 

devenind treptat un fenomen răspândit în 

întreaga lume. 

Evans, Goodman şi Davis (2011) au realizat 

o cercetare asupra comportamentelor civic-

participative şi cinismului organizaţional, 

arătând că cinismul organizaţional este corelat 

negativ cu comportamentele civic-participative şi 

pozitiv cu comportamentele deviante. Jordan, 

Schraeder, Feild şi Armenakis (2007), într-un 

studiu asupra comportamentului civic-

organizaţional, au arătat faptul că cinismul 

organizaţional corelează negativ cu dimensiunea 

altruism al OCB, relaţia dintre aceste două 

constructe fiind mai puternică când nivelul de 

suport organizaţional perceput este mai crescut. 

În cele menționate până acum, s-a realizat o 

sinteză a literaturii de specialitate ce a încercat 

evidenţierea rolului cinismului şi a intenţiilor 

etice în cadrul proceselor organizaţionale. Unul 

dintre neajunsurile acestor studii poate fi 

considerat faptul că nu s-au inclus mai multe 

categorii de variabile în cadrul aceluiași studiu, 

autorii tratându-le separat pe fiecare dintre 

acestea, fără a corela anumite dimensiuni 

individuale și organizaţionale în explicarea 

atitudinilor şi comportamentelor organizaţionale. 

De asemenea, s-a constatat că literatura de 

specialitate este limitată în ceea ce priveşte 

impactul comportamentului etic asupra 

implicării şi satisfacţiei în muncă. 

Prin urmare, în lucrarea de faţă principalul 

scop este de a identifica şi de a evalua unele 

dintre variabilele personale şi organizaţionale 

implicate în dezvoltarea unor atitudini şi 

comportamente pozitive la locul de muncă. În 

acest sens, am propus  includerea atât a factorilor 

personali, reprezentaţi de cinism şi intenţii etice, 

cât şi a factorului organizaţional, reprezentat de 

cinism organizaţional, identificând rolul lor atât 

asupra implicării si satisfacţiei în muncă, cât şi 

asupra comportamentelor civic-participative.  

Astfel, cercetarea de faţă este un studiu 

transversal, urmărind relaţiile de covariere dintre 
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variabilele studiate, precum şi identificarea şi 

măsurarea valorii predictive a variabilelor 

personale şi organizaţionale asupra implicării în 

muncă, satisfacţiei şi comportamentului civic 

organizaţional.  

Obiectivele principale ale lucrării sunt 

reprezentate de: 

• Identificarea şi evaluarea relaţiilor dintre 

intenţiile etice ale angajaţilor, cinismul  şi 

implicarea în muncă a acestora: 

H 1.a.: Intenţiile etice ale angajaţilor vor fi 

relaţionate pozitiv cu implicarea în muncă a 

acestora. 

H 1.b.: Cinismul organizaţional al angajaţilor 

va fi relaţionat negativ cu implicarea în muncă a 

acestora. 

H 1.c.: Cinismul ca trăsătură de personalitate va 

fi relaţionat negativ cu implicarea în muncă a 

angajaţilor. 

 

• Identificarea şi evaluarea relaţiilor dintre 

intenţiile etice ale angajaţilor, cinismul şi 

satisfacţia în muncă a acestora: 

H 2.a.: Intenţiile etice ale angajaţilor vor fi 

relaționate pozitiv cu  satisfacţia în muncă a 

acestora. 

H 2.b.: Cinismul organizaţional al angajaţilor 

va fi relaționat negativ cu  satisfacţia în muncă a 

acestora. 

H 2.c.: Cinismul ca trăsătură de personalitate va 

fi relaționat negativ cu  satisfacţia în muncă a 

angajaţilor. 

 

• Identificarea şi evaluarea relaţiilor dintre 

intenţiile etice ale angajaţilor, cinismul şi 

comportamentele civic-participative ale 

acestora: 

H 3.a.: Intenţiile etice ale angajaţilor vor fi 

relaționate pozitiv cu comportamentele civic-

participative ale acestora. 

H 3.b.: Cinismul organizaţional al angajaţilor 

va fi relaționat negativ cu comportamentele 

civic-participative ale acestora. 

H 3.c.: Cinismul ca trăsătură de personalitate va 

fi relaționat negativ cu  comportamentele civic-

participative ale angajaţilor. 

 

Metodă 
 

Participanţi 

În cadrul cercetării de faţă este implicat un 

lot format dintr-un număr de 116 participanţi 

dintre care: 78 de gen feminin şi 38 de gen 

masculin, cu vârsta cuprinsă între 22 şi 61 de ani, 

aceştia provenind atât din mediul rural cât şi din 

mediul urban. Criteriul de eligibilitate pentru ca 

participanţii să fie incluşi în studiu a fost ca 

aceştia să deţină un loc de muncă în prezent. De 

asemenea, cei care au completat superficial sau 

incomplet probele au fost excluşi din studiu. 

Domeniul de activitate în care participanţii 

activează nu a fost un criteriu pentru acest studiu, 

22% dintre subiecţi aparţinând mediului public 

iar 78% mediului privat. În ceea ce priveşte 

specializarea profesională a participanţilor, 26% 

dintre aceştia sunt muncitori (30 participanţi), 

17% lucrează în domeniul vânzărilor (20 

participanţi), 16% în domeniul administrativ (19 

participanţi), 15% în domeniul psiho-social (17 

participanţi), 10% în educaţie (12 participanţi), 

8% în domeniul economic (9 participanţi) iar 8% 

în domeniul tehnic (9 participanţi). Vechimea în 

muncă a subiecţilor variază de la 2 luni la 43 de 

ani, cu o medie de 11 ani. În ceea ce priveşte 

gradul de şcolarizare al subiecţilor, toţi au 

absolvit liceul, 45% dintre aceştia au terminat o 

facultate iar 10% au studii postuniversitare. 

Procedura de selectare a participanţilor a fost una 

bazată pe convenienţă, în baza unui anunţ 

electronic.  

 
Instrumente 

 

În vederea atingerii scopului propus de 

această cercetare s-au utilizat următoarele probe 

psihologice:  

Pentru investigarea intenţiilor etice s-au 

utilizat 5 scenarii dezvoltate de către Fritzsche şi 

Becker în 1984, iar apoi de Nair şi 

Kamalanabhan (2010), fiind extrase din cărţi ce 

privesc etica în afaceri. Cele cinci scenarii 

utilizate în studiu au fost traduse din limba 

engleză şi modificate pentru a le face relevante 

pentru contextul românesc (α Cronbach = .74). 

Ele prezintă o gamă largă de probleme etice: 

constrângere şi control (Scenariul 1 – prezintă o 

persoană din exterior care prin utilizarea 

ameninţării şi a presiunii încearcă să influenţeze 

decizia managementului), conflict de interese 

(Scenariul 2 – prezintă situaţia în care propriul 

interes poate pune în pericol interesele 

companiei), probleme legate de mediul de muncă 

(Scenariul 3 – prezintă un caz în care 

conservarea şi protejarea mediului este 

abandonată în favoarea propriilor interese 

economice), paternalism (Scenariul 4 – implică 

o alegere între respectul pentru autonomia 

individuală şi riscurile pentru umanitate) şi 
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integritate personală (Scenariul 5). Participanţii 

au fost rugaţi să indice alternativa lor preferată 

de acţiune, pe o scală Likert în 5 trepte care 

surprinde cea mai etică (5) şi cea mai puţin etică 

(1) decizie. În cadrul studiului am explicat 

intenţiilor etice ale subiecţilor cu ajutorul unei 

probe care presupune auto-raportare, deşi 

comportamentul real poate fi evaluat ca etic sau 

lipsit de etică doar dacă acesta este desfăşurat. 

Cu toate acestea, conform teoriei 

comportamentelor planificate (Ajzen & Fishbein, 

1980), nu există o diferenţă semnificativă între 

intenţie şi decizia efectivă de comportament.  

Cinismul ca trăsătură de personalitate a 

fost investigat cu o probă compusă din 15 itemi 

(e.g. “Când cineva îmi face o favoare, ştiu că va 

aştepta să i-o returnez.”), dezvoltată de către 

Turner şi Valentine (2001) iar cinismul 

organizaţional a fost măsurat cu ajutorul 

chestionarului dezvoltat de către Eaton şi 

Struthers (2002) care curpinde 9 itemi (e.g. 

“Cred că în cadrul companiei mele nu se 

respectă promisiunile.”). Sarcina subiecţilor a 

fost de a-şi exprima acordul sau dezacordul în 

legatură cu fiecare afirmaţie pe o scală Likert în 

5 trepte unde 1= dezacord total, iar 5= acord 

total. Coeficienţii de consistenţă internă sunt .90 

pentru cinsmul ca trăsătură şi .92 pentru cinismul 

organizaţional, pe eşantionul studiat. 

Pentru a măsura satisfacţia în muncă a fost 

utilizată o probă elaborată de către Brayfield şi 

Rothe (1951) ce măsoară constructul global şi 

cuprinde 5 itemi ce permit răspunsuri pe o scală 

likert în 7 trepte unde 1 semnifică dezacord 

puternic iar 7 acord puternic (e.g. “Mă simt 

destul de mulţumit(ă) cu slujba pe care o am.”). 

Coeficientul de consistenţă internă al probei este 

de .80 pe eșantionul studiat. 

Implicarea în muncă a fost măsurată 

folosind Scala Utrecht a implicării în muncă cu 9 

itemi (UWES 9; Schaufeli, Bakker, & Salanova, 

2006) ce cuprinde trei dimensiuni: vigoare (3 

itemi; e.g. “La locul de muncă, simt că explodez 

de energie”), dedicare (3 itemi; e.g. Sunt 

entuziasmat(ă) de locul meu de muncă) şi 

absorbţie (3 itemi; e.g. Sunt foarte implicat(ă) în 

munca mea). Scala a fost adaptată în România de 

către Vîrgă, Zaborilă, Sulea şi Maricuţoiu 

(2009), fiind considerată un instrument valid şi 

cu coeficienţi de consistenţă internă variind între 

.73 şi .89. Pe eșantionul studiat, coeficientul de 

consistenţă internă al probei este .92 (.89 pentru 

vigoare, .87 pentru dedicare şi .73 pentru 

absorbţie). 

Pentru evaluarea comportamentelelor civic-

participative s-a utilizat scala de auto-raportare 

adaptată de Lee şi Allen (2002) ce cuprinde 16 

itemi. Ne-am aşteptat ca acestă probă să 

diferenţieze comportamentele civice orientate 

spre organizaţie (8 itemi, e.g. “Apăr organizaţia 

atunci când alţi angajaţi o critică”) de 

comportamentele civic-participative 

interpersonale (8 itemi, e.g. “Îi ajut pe colegii 

mei care absentează”). Răspunsurile la cei 16 

itemi au fost cotate pe o scală Likert în 5 trepte 

(1-niciodată, 5-întotdeauna). Coeficienţii de 

consistenţă internă pentru cele două scale sunt 

.88 pentru OCB-I şi .90 pentru OCB-O pentru 

eșantionul studiat. 

 
Procedură 

Subiecţilor li s-a precizat faptul că trebuie să 

completeze un set de chestionare prin care li se 

vor investiga atitudinile şi intenţiile 

comportamentale la locul de muncă. Aceştia au 

fost încurajaţi să completeze fiecare probă, 

răspunzând în concordanţă cu ceea ce simt în 

momentul respectiv. De asemenea, s-a încercat 

eliminarea variabilelor străine care ar fi putut 

interveni în cercetare, cum sunt: variațile de 

zgomot, de lumină etc. Subiecții au fost 

informați în legătură cu confidențialitatea datelor 

furnizate, aceștia completând un formular de 

consimțire.  

Instrumentele de evaluare a dimensiunilor 

psihologice prezentate au fost aplicate 

individual, pe parcursul a şase săptămâni. Marea 

majoritate a participanţilor a completat probele 

online iar 25 dintre subiecţi au primit probele în 

format creion - hârtie. Instructajul a fost identic 

pentru toţi subiecţii, realizându-se la începutul 

testării, după care subiecţii aveau posibilitatea de 

a adresa întrebări în cazul neînţelegerii sarcinilor. 

Pentru fiecare probă e existat un instructaj 

specific, fie verbal, fie scris. Timpul estimat de 

lucru este de 15 minute. Participanții au 

completat toate probele prezentate în aceeaşi 

sesiune de lucru. 

 

Rezultate 
 

În vederea prelucrării datelor culese de la 

cei 116 participanţi ai studiului s-a utilizat 

pachetul de baze de date SPSS 17.0, în care au 

fost introduse cotele brute pentru a fi prelucrate 

şi analizate. 

În Tabelul 1 sunt prezentate media, abaterea 

standard, consistența internă și corelațiile 
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stabilite între variabilele introduse în studiu. 

Astfel, putem observa că cinismul organizaţional 

se asociază semnificativ dar negativ cu intenţiile 

etice (r = -.22, p < .05), cu cele trei dimensiuni 

ale implicării în muncă: vigoare (r = -.50, 

p < .001), dedicaţie (r = -.53, p < .001), absorbţie 

(r = -.46, p < .001), de asemenea cu satisfacţia în 

muncă (r = -.53, p < .001) şi cu cele două 

dimensiuni ale comportamentlui civic-

participativ: OCB interpersonal (r = -.269, 

p < .001) şi OCB organizaţional (r = -.45, 

p < .001). 

 
Tabelul 1. Medii, abateri standard, coeficienți alpha Cronbach și coeficienți de corelație între variabile 
 

 

N = 116, **p <. 001, *p < .05 
 

 

În schimb, după cum se poate observa din 

Tabelul 1, cinismul ca trăsătură de personalitate 

nu se asociază semnificativ cu niciuna din 

variabilele luate în calcul, valorile coeficienţilor 

de corelaţie fiind unele scăzute (p > .05). În ceea 

ce privește asocierea dintre intenţii etice şi 

implicare în muncă, aceasta este una puternic 

semnificativă şi pozitivă, pentru toate cele trei 

dimensiuni ale implicării: vigoare (r = .46, 

p < .001), dedicaţie (r = .43, p < .001), cât și 

absorbţie (r = .38, p < .001). Intenţiile etice sunt 

asociate semnificativ pozitiv cu satisfacţia în 

muncă (r = .18, p < .05) şi cu cele două 

dimensiuni ale comportamentului civic 

participativ: OCB-I (r = .28, p < .001) şi OCB-O 

(r = .24, p < .001). 

Prin urmare, cinismul organizaţional, 

respectiv intenţiile etice se asociază cu 

implicarea în muncă, la nivel global dar și cu 

cele trei dimensiuni ale sale. De asemenea, 

acestea se asociază și cu satisfacţia în muncă şi 

manifestarea comportamentelor civice 

interpersonale şi organizaţionale. Asocierea 

dintre cinismul organizaţional şi satisfacţia în 

muncă (r = -.53, p < .001) este puternic negativă 

şi, de asemenea, asocierea dintre cinismul 

organizaţional şi cele trei faţete ale implicării în 

muncă. Pe când, asocierea dintre implicare în 

muncă şi intenţii etice este una puternic pozitivă. 

În acest studiu s-a urmărit să se găsească 

răspunsul la întrebarea dacă cinsimul considerat 

pe de-o parte, aspect personal iar, pe de altă 

parte, aspect organizaţional, şi intenţiile etice 

prezic implicarea în muncă, satisfacţia în muncă, 

respectiv comportamentele civice interpersonale 

şi organizaţionale. Prin urmare, am rulat două 

analize de regresie multiliniare ierarhice, unde 

implicarea în muncă, satisfacţia şi 

comportamentele civice-participatice au fost 

tratate ca variabile dependente. Pentru cele trei 

variabile dependente am parcurs același 

algoritm: în primul pas, am introdus doua 

variabile demografice (vârstă şi tipul 

organizaţiei). După ce am controlat influența 

variabilelor vârstă și tipul organizaţiei 

(organizaţie publică, organizaţie privată), am 

introdus variabilele implicare în muncă (vigoare, 

absorbţie, dedicare), satisfacţie în muncă şi 

comportamente civic-participatice interpersonale 

şi organizaţionale.  

În ceea ce priveşte implicarea în muncă, am 

tratat atât constructul global, cât şi fiecare 

dimensiune componentă separat (vigoare, 

dedicaţie, absorbţie), ca variabilă dependentă 

(vezi Tabelul 2). Astfel, dintre variabilele 

demografice, vârsta reprezintă un predictor  

semnificativ al implicării în muncă (ß = .38, 

p < .001), contribuind la varianţa rezultatelor 

într-un procent de 13%. În pasul doi, analiza de 

regresie arată că implicarea în muncă, ca şi 

construct global, este prezisă semnificativ de 

cinismul organizaţional (ß = -.50, p < .001), fiind 

Variabile M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.Cinism 

organizaţional 

2. Cinism ca trăsătură 

3. Intenţii etice 

4. Implicare în muncă 

5.Vigoare 

6. Dedicaţie 

7. Absorbţie 

8. Satisfacţie în 

muncă 

9. OCB-I 

10. OCB-O 

22.34 

53.78 

21.91 

39.74 

12.97 

13.00 

13.77 

25.25 

45.50 

45.73 

7.72 

10.66 

3.44 

11.09 

4.18 

4.58 

3.52 

5.52 

7.52 

7.90 

    (.92) 

.24** 

-.22* 

-.55** 

-.50** 

-.53** 

-.46** 

-.53** 

-.26** 

-.45** 

  

(.90) 

.12 

.01 

.04 

.04 

-.08 
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.06 

.04 

 

 

(.74) 

.47** 

.46** 
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.38** 
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.28** 

.24** 

 

 

 

(.92) 

.91** 

.93** 

.85** 

.71** 

.53** 

.65** 
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.79** 
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.42** 

.55** 
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.64** 
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în relaţie negativă cu acesta, în timp ce, cinismul 

ca trăsătură nu reprezintă un predictor important 

al implicării în muncă. De asemenea, rezultatele 

obţinute arată că implicarea este prezisă 

semnificativ de către intenţiile etice (ß = .27, 

p < .01). Putem observa în Tabelul 2 că cinismul 

organizaţional şi intenţiile etice au contribuit la 

varianţa implicării în muncă într-un procent de 

46% (p <. 001). 

 

 
Tabelul 2. Analizele de regresie ierarhică care prezic implicarea în muncă (vigoare, dedicaţie şi absorbţie), 

satisfacţia şi comportamentele civic-participative (OCB-I şi OCB-O) 

 
N = 116, ***p < .001, **p < .01, *p < .05 

 

 

Vigoarea, ca şi componentă a implicării, 

este prezisă semnificativ de vârstă, ca variabilă 

demografică (ß = .36, p < .001), aceasta 

contribuind la varianţa vigorii într-un procent de 

12%. În pasul doi, vigoarea este prezisă de 

cinismul organizaţional (ß = -.45, p < .001), fiind 

în relaţie negativă cu aceasta; şi, de asemenea, de 

către intenţiile etice (ß = .28, p < .01). În schimb, 

cinismul ca trăsătură nu a contribuit la varianţa 

rezultatelor, nefiind un predictor semnificativ 

pentru vigoare. 

În cazul dedicării, se poate observa în 

Tabelul 2 că, variabila demografică vârsta 

prezice semnificativ dedicarea (ß = .38, 

p < .001), înfluenţând varianţa acesteia cu 13%. 

În pasul doi cinismul organizaţional şi intenţiile 

etice au contribuit la varianţa rezultatelor, astfel 

42% (p <. 001) din varianţa dedicării poate fi 

explicată de cinismul organizaţional şi de 

intenţiile etice. Cinismul organizaţional (ß = -

.50, p < .001) prezice dedicaţia, relaţia dintre 

variabile fiind una puternic negativă, iar 

intenţiile etice sunt, de asemenea, un predictor 

important al dedicării (ß = .23, p < .01), relaţia 

dintre variabile fiind una pozitivă. Nici în acest 

caz cinismul, ca trăsătură de personalitate, nu s-a 

dovedit a fi un predictor important al dedicării. 

La fel ca în cazurile precedente, şi în cazul 

absorbţiei, vârsta prezice semnificativ absorbţia 

(ß = .28, p < .01), înfluenţând varianţa acesteia 

cu 7%. În pasul doi al regresiei, rezultatele arată 

că cinismul organizaţional şi intenţiile etice au 

contribuit la varianţa absorbţiei într-un procent 

de 28%, (p < .001). Cinismul organizaţional este 

un predictor important al absorbţiei (ß = -.38, 

p < .001), relaţia fiind una negativă, iar intenţiile 

etice prezic în mod semnificativ absorbţia 

(ß = .28, p < .05), asociindu-se în mod pozitiv cu 

aceasta. Datele obţinute arată că cinismul ca 

trăsătură de personalitate nu reprezintă un 

predictor semnificativ al absorbţiei. 

Prin urmare, rezultatele studiului aduc 

dovezi empirice în sprijinul ipotezelor H 1.a. şi 

H 1.b., ce afirmă că intenţiile etice şi cinismul 

organizaţional prezic implicarea în muncă. În 

schimb, datele obţinute nu susţin ipoteza H 1.c, 

astfel nu am putut stabili o legătură între 

cinismul, ca trăsătură, şi implicarea în muncă. 

În ceea ce priveşte satisfacţia, variabilele 

demografice nu au contribuit semnificativ la 

varianţa rezultatelor. În pasul doi, intenţiile etice 

şi cinismul, ca trăsătură de personalitate, nu au 

contribuit la dispersia rezultatelor, nefiind 

predictori semificativ ai satisfacţiei în muncă 

(vezi Tabelul 2). În schimb, cinismul 

organizaţional este un predictor semnificativ şi 

se ascociază în sens negativ cu satisfacţia 

(ß = -.53, p <.001). Astfel, satisfacţia în muncă 
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este explicată în proporţie de 28% de către 

cinismul organizaţional. Datele obţinute în urma 

analizei sprijină ipoteza H 2.b., însă nu avem 

dovezi empirice care că acorde suport pentru 

ipotezele H 2.a. şi H 2.c, astfel nu există o 

asociere pozitivă între intenţiile etice şi 

satisfacţia în muncă, respectiv o asociere 

negativă între cinism ca trăsătură şi satisfacţie în 

muncă. 

În cazul comportamentelor civic-

participative, acestea au fost tratate ca variabile 

dependente separate (OCB-Interpersonale, OCB-

Organizaţionale) (vezi Tabelul 2). Prin urmare, 

în pasul unu, comportamentele civice-

participative interpersonale sunt prezise 

semnificativ de variabila demografică vârstă 

(ß = .32, p < .001), care explică un procent de 

9% (p < .01) din varianţa rezultatelor. În pasul 

doi, OCB-I este prezis semnificativ de către 

cinismul organizaţional, cu care se asociază în 

sens negativ (ß = -.23, p < .05), şi care explică un 

procent de 14% din varianţa rezultatelor. 

Variabilele cinism ca trăsătură şi intenţii etice nu 

a contribuit la varianţa comportamentelor civice 

interpersonale.  

Pentru comportamentele civice 

organizaţionale, vârsta ca variabilă demografică 

prezice semnificativ OCB-O (ß = .30, p < .05), 

contribuind într-un procent de 9% (p < .01) la 

varianţa rezultatelor. În pasul doi, cinismul 

organizaţional a contribuit la varianţa 

rezultatelor, în proporţie de aproximativ 25% 

(p < .001). Cinismul organizaţional prezice 

semnificativ OCB-O, cu care se asociază în sens 

negativ (ß = -.45, p < .01). Variabilele cinism, ca 

trăsătură a personalităţii, şi intenţiile etice nu au 

contribuit în mod semnificativ la dispersia 

rezultatelor. Aceste rezultate aduc dovezi 

empirice ce sprijină ipoteza H 3.b.. Rezultatele 

nu sprijină ipoteza H 3.a. şi H 3.c., cinismul ca 

trăsătură de personalitate şi intenţiile etice, 

nefiind predictori semnificativi pentru 

comportamentele civic-particpative în cazul 

eşantionului studiat. 

 

 

Discuții 
 

Scopul lucrării a fost de a identifica măsura 

în care variabilele personale şi organizaţionale 

sunt implicate în dezvoltarea unor atitudini şi 

comportamente pozitive la locul de muncă. În 

acest sens, am analizat cinismul  şi intenţiile etice, 

pentru a vedea rolul acestora asupra implicării, 

satisfacţiei în muncă şi a dezvoltării 

comportamentelor civice participative. De 

asemenea, am abordat cinismul din dublă 

perspectivă: individuală și organizațională pentru 

a pune în evidenţă efectele diferenţiate pe care 

aceste două tipuri le au asupra atitudinilor 

organizaţionale. Rezultatele obţinute confirmă 

aşteptările noastre, astfel că, cinismul 

organizaţional şi intenţiile etice sunt predictori 

importanţi ai atitudinilor şi comportamentelor 

organizaţionale pozitive. Prin urmare, putem 

afirma că obiectivele studiului au fost atinse. 

Rezultatele studiului nostru relevă faptul că 

cinismul organizaţional este un predictor pentru 

implicarea în muncă, dar și pentru fiecare dintre 

dimensiunile sale: vigoare, dedicare și absorbție. 

Astfel, cu cât cinismul organizaţional al 

angajatului este mai ridicat, cu atât acesta va fi 

mai puţin implicat la locul de muncă. Implicarea 

în muncă este asociată, de obicei, cu un volum 

ridicat de muncă, cu autonomie şi control crescut, 

cu recompense şi recunoastere adecvată a muncii, 

un mediu suportiv de muncă, sentimente de 

echitate şi justiţie (Saks, 2006). În cazul cinicilor 

organizaţionali, percepţia acestora asupra 

proceselor organizaţionale este una negativă, ei au 

o încredere scăzută în organizaţia angajatoare, 

considerând că aceasta este interesată doar de 

propriul profit. Prin urmare, angajaţii nu numai că 

dezvoltă afecte negative la adresa organizaţiei, ci 

convingerile lor vor avea efecte negative asupra 

muncii în general, asupra superiorilor şi colegilor, 

cât şi asupra mediului de muncă (de exemplu: 

volumul de muncă poate scădea, dedicarea şi 

efortul depus vor fi mai mici). O evaluare pozitivă 

a experienţelor organizaţionale, neregăsită în 

cazul angajaţilor cinici, s-a dovedit a fi o condiţie 

esenţială pentru a spori implicarea angajaţilor la 

locul de muncă. Schaufeli şi Bakker (2004) 

explică acest lucru din prisma faptului că atunci 

când angajaţii cred că organizaţia lor este 

preocupată de bunăstarea lor şi de îndeplinirea 

obligaţiilor faţă de ei, aceştia sunt mai motivaţi în 

a-şi indeplini, la rândul lor, obligaţiile faţă de 

aceasta şi, astfel, vor deveni mai implicate în 

muncă. Rezultate asemănătoare au obţinut Frank, 

Finegar şi Taylor (2004), arătând că factorii care 

influenţează în ceea mai mare măsura implicarea 

în muncă sunt evaluarea pozitivă a corectitidinii şi 

preocupările faţă de angajaţi, însoţită de o 

încredere crescută în organizaţie, aspecte ce 

lipsesc în cazul angajaţilor cinici. 

Lipsa de încredere în organizaţie şi 

sentimentele negative asociate contribuie la 
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dezvoltarea unor atitudini negative. Conform 

literaturii de specialitate din domeniul cinismului, 

experienţele negative şi atitudinile pesimiste pot 

duce la apariţia credinţelor, atitudinilor şi 

comportamentelor cinice, care se asociază cu o 

implicare scăzută în muncă (Dean şi colab., 

1998).   

De asemenea, rezultatele studiului nostru 

sugerează că intenţiile etice ale angajaţilor prezic 

implicarea în muncă în cazul eşantionului studiat. 

Astfel, angajaţii caracterizaţi de un comportament 

organizaţional etic sunt mai implicaţi la locul de 

muncă. Rezultate asemănătoare au fost obţinute 

de către Hassan şi Ahmed (2011), care au arătat 

că angajaţii sunt mai implicaţi în muncă atunci 

când îşi dezvoltă un nivel crescut al simţului etic 

şi al convingerii că practicile organizaţionale sunt 

transparente. O posibilă explicaţie a acestui fapt ar 

fi aceea că observarea sau chiar practicarea unui 

comportament neetic are capacitatea de a 

demotiva şi de a scădea încrederea angajatului în 

compania angajatoare şi în practicile 

organizaţionale. Acest lucru contribuie la scăderea 

implicării în muncă la nivelul dedicării, absorbţiei 

şi vitalităţii şi, de asemenea, la neimplicarea 

angajaţilor în comportamente voluntare în 

favoarea organizaţiei. Pe de altă parte, o încredere 

crescută în etica orgnizaţiei, o cunoaştere a 

comportamentelor pe care organizaţia le consideră 

etice şi percepţia siguranţei oferite duce la 

internalizarea acestor comportamente iar urmarea 

acestui fapt este o implicare crescută. Contrar 

rezultatelor obţinute, cercetările lui Evans, 

Goodman şi Davis (2011) au aratat că percepţia 

corectitudinii practicilor organizaţionale este 

asociată cu comportamentele civice 

organizaţionale. Sistemul individual de valori, 

practicile organizaţionale şi mediul extern sunt 

factori ce pot influenţa comportamentul etic ale 

angajaţilor şi, prin intermediul acestuia, 

comportamentele civic participative ale indivizilor 

(Ugwu, 2011). De asemenea, Trevino, Butterfield 

şi McCabe (1998) au arătat că un climat 

organizaţional etic este principalul predictor al 

manifestării intenţiilor etice, angajaţii ce dezvoltă 

un comportament etic fiind mai implicaţi în 

muncă, mai angajaţi faţă de organizaţie şi, astfel, 

mai predispuşi în a manifesta comportamente 

civic participative. Valorile individuale în ceea ce 

priveşte comportamentul etic, cultura şi climatul 

organizaţional etic sau un mediu extern care 

promovează acest tip de comportament conduc la 

internalizarea standardelor etice înalte, oferă 

direcţie, motivează prin generarea unor 

sentimente de responsabilitate, formând astfel 

atitudini şi comportamente benefice organizaţiei. 

Ne-am propus, de asemenea, să stabilim o 

legătură între cinism considerat aspect al 

personalităţii şi comportamentul civic-

participativ, cât şi între cinismul organizaţional şi 

manifestarea comportamentelor civic-

participative. Rezultatele obţinute nu au fost 

semnificative în ceea ce priveşte prima relaţie, în 

schimb datele au confirmat faptul că un nivel 

scăzut al cinismului organizaţional prezice 

manifestarea comportamentelor civic 

participative atât la nivel organizaţional, cât şi la 

nivel interpersonal. În explicarea acestor 

rezultate ar trebui să ţinem cont de faptul că 

cinismul personal reprezintă acea tendinţă de a 

percepe lumea într-un mod negativ, caracterizată 

de o atitudine ostilă şi de neîncredere în ceilalţi, 

ceea ce duce la relaţii interpersonale puţine şi la 

o neimplicare permanentă atât în mediul 

organizaţional, cât şi în cel social sau familial. Pe 

de altă parte, cinismul organizaţional reprezintă 

o atitudine negativă faţă de organizaţie datorită 

experienţelor anterioare negative din cadrul 

acesteia, datorită neîmplinirii aşteptărilor sau a 

încălcării drepturilor. Acest lucru face ca 

angajatul să dezvolte sentimente negative, de 

dispreţ, neascultare la adresa organizaţiei, a 

conducătorilor acesteia şi chiar la adresa 

colegilor. Prin urmare, angajatul nu este motivat 

să se implice în comportamente voluntare 

benefice organizaţiei şi angajaţilor acesteia, care 

apar în contextul satisfacerii aşteptărilor. De 

asemenea, o condiţie importantă pentru apariţia 

conportamentelor civic organizaţionale o 

reprezintă devotamentul faţă de organizaţie 

(Katz, 1964, apud Huang, You, & Tsai, 2012) 

care, în cazul  angajaţilor caracterizaţi de cinism 

organizaţional, lipseşte. Anderson şi Bateman 

(1997), precum și Van Dyne, Graham şi 

Dienesch (1994) au stabilit o legătură negativă 

între cinismul organizaţional şi comportamentele 

civic participative, arătând că cinismul, ca 

atitudine omniprezentă în cadrul organizaţiilor, 

influenţează comportamentele orientate spre 

organizaţie. Deoarece cinismul nu implică doar 

convingeri privind gradul de integritate al 

organizaţiei şi reacţii emoţionale faţă de 

angajator ci şi tendinţe comportamentale, 

cinismul organizaţional are capacitatea de a 

reduce comportamentele extra-rol ale angajaţilor 

care cresc eficacitatea organizaţiei. Potrivit lui 

Evans, Goodman şi Davis (2011), 

comportamentele de care beneficiază organizaţia 
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sunt incompatibile cu convingerile şi afectele 

asociate cu cinsmul organizaţional. În plus, este 

puţin probabil ca un angajat cinic, care se 

aşteaptă la abuzuri din partea organizaţiei, să se 

angajeze în comportamente de care beneficiază 

întregul colectiv organizaţional.  

Contrar rezultatelor nesemnificative obţinute 

între cinismul ca dimensiune a personalităţii şi 

comportamentele civic organizaţionale în cadrul 

prezentului studiu, Abraham (2000), în studiul său 

asupra diferitelor tipuri de cinism care se pot 

dezvolta la locul de muncă, arată că cinismul ca 

trăsătură este relaţionat cu comportamente civic 

organizaţionale scăzute. Autorul atribuie acest 

lucru faptului că motivul principal al 

comportamentelor extra-rol este cel de a lua 

contact cu alte persoane, iar cinicii resping 

relaţiile interpersonale, prin urmare aceştia vor 

evita tocmai comportamentele civic-participative 

interpersonale. 

Rezultatele studiului nostru nu au identificat 

variabilele cinism personal şi intenţii etice ca fiind 

predictori ai satisfacţiei în muncă. În schimb, 

acestea confirmă faptul că cinismul organizaţional 

influenţează satisfacţia în muncă, în sensul în care 

cinismul organizaţional ridicat duce la o 

satisfacţie scăzută în muncă, în timp ce lipsa 

acestuia contribuie la creşterea satisfacţiei. Aceste 

rezultate sunt susţinute de studiile lui Arabaci 

(2010), care a arătat că cinismul organizaţional 

induce insatisfacţie în muncă în cazul persoanelor 

cu o vechime crescută în muncă, evidenţiind 

totodată că majoritatea angajaţilor prezintă 

niveluri moderate de cinism organizaţional. O 

posibilă explicaţie a acestui fapt ar fi aceea că, în 

cazul cinicilor, privirea de ansamblu negativă 

asupra lumii se extinde şi asupra locului de 

muncă, ducând la insatisfacţie în ceea ce priveşte 

sarcinile, colegii, recompensele, promovările etc. 

Pentru cinicii organizaţionali, dezamăgirea dată 

de mediul organizaţional poate induce îngrijorare 

şi suspiciune, conducând la redirecţionarea 

atenţiei către aspectele negative ale muncii. 

Lawler (1994, apud. Abraham, 2000) 

argumentează că insatisfacţia în muncă apare când 

rezultatele obţinute sunt mai scăzute decât cele 

aşteptate. Când rezultatele obţinute sunt însoţite 

de sentimente de nedreptăţire, de evaluare greşită, 

de lipsa condiţiilor care permit efectuarea 

sarcinilor, de nevoia de a fi inautentic, 

resentimente faţă de job, acestea se manifestă sub 

forma insatisfacţiei în muncă. Acest decalaj între 

rezultatele obţinute şi cele aşteptate este relevant, 

în special în cazul cinismului organizaţional, unde 

aşteptările ridicate ale unor schimbări miraculoase 

devin un mit, în faţa realităţii ce nu presupune 

nicio schimbare. Prin urmare, putem spune că 

cinismul organizaţional este unul dintre predictorii 

ce influenţează într-o mare măsură satisfacţia în 

muncă, ceea ce necesită menţinerea unui nivel 

scăzut al acestuia în cadrul organizaţiei. 

De asemenea, în cazul cinicilor 

organizaţionali, aspectele interpersonale ale 

muncii lor reprezintă o sursă de stres şi 

insatisfacţie. Afectele negative îndreptate asupra 

superiorilor, colegilor şi subordonaţilor împiedică 

angajaţii să beneficieze de suportul reţelei sociale, 

care reprezintă cea mai bună piedică în faţa 

stresului organizaţional (Smith, Organ & Near, 

1983, apud Abraham, 2000). Abraham (2000), 

măsurând legătura dintre cinismul organizaţional 

şi satisfacţia în muncă, angajamentul 

organizaţional, înstrăinarea şi comportamentul 

civic oargnizaţional în cazul angajaţilor din 

diferite domenii de activitate, arată că cinismul 

organizaţional explică 65% din satisfacţia în 

muncă, 54% din angajamentul organizaţional şi 

42% din înstrăinare faţă de organizaţie.  

Rezultatele studiului nostru au identificat 

variabila demorgrafică vârstă ca fiind predictor 

semnificativ pentru implicare în muncă și 

comportament civic-participativ, în schimb nu şi 

pentru satisfacţie în muncă. Tipul organizaţiei nu 

a fost un predictor semnificativ pentru nici una din 

variabilele criteriu. Acest lucru este in 

concordanţă cu alte studii (Ugwu, 2009; Aquino 

& Reed, 2002; Summer et al., 2000) care au 

identificat vârsta ca fiind un predictor semnificativ 

al implicării în muncă şi al comportamentelor 

civic-participative, în sensul în care implicarea în 

muncă şi comportamentele civice-participative 

cresc odată cu vârsta. 

Spre deosebire de cercetările anterioare, care 

au încercat stabilirea unor legături  între cinism şi 

diferite constructe organizaţionale strict pentru 

anumite domenii de activitate (de exemplu 

sănătate sau vânzări) sau niveluri organizaţionale 

(de exemplu, nivel managerial), prin acest studiu 

am propus, pe lângă cinismul organizaţional, 

integrarea unor variabile de personale, ca: 

intenţiile comportamentale etice şi cinismul ca 

trăsătură, pentru a vedea măsura în care acestea 

explică implicarea, satisfacţia în muncă, şi 

comportamentele civic-participative în cazul unui 

eşantion eterogen, format din persoane cu vârste 

şi experienţe organizaţionale diferite. Rezultatele 

obţinute sunt în concordanţă cu modelele 

teoretice interpretative din domeniul atitudinilor 
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şi comportamentelor organizaţionale, acestea 

reuşind să explice într-o mare măsură rezultatele 

obţinute. 

 

Limite și sugestii de abordări 
viitoare 
 

Asemeni tuturor studiilor, şi această 

cercetare prezintă câteva limite ce ar trebui luate 

în considerare. În primul rând, o limită principală 

a studiului o poate reprezenta faptul că datele au 

fost colectate utilizând doar chestionare ce 

presupun auto-raportare. Acest fapt implică o 

dezirabilitate socială crescută a răspunsurilor, 

aspect ce poate distorsiona rezultatele în sensul 

obţinerii unui nivel mediu scăzut al cinismului şi 

intenţii comportamentale etice ridicate. Studii 

viitoare ar putea include metodologii diferite de 

măsurare a comportamentului etic, spre exemplu 

studii experimentale, care pot indentifica intr-un 

mod acurat intenţiile etice ale angajaţilor,  pentru 

a continua înţelegerea modului în care acesta 

poate influenţa atitudinile organizaţionale. În al 

doilea rând, rezultatele obţinute în cadrul acestui 

studiu se rezumă la contextul social şi 

organizaţional românesc. De aceea, pentru a 

generaliza rezultatele obţinute, este necesară 

replicarea studiului în diferite culturi 

organizaţionale, putându-se identifica astfel 

pattern-uri comportamentale organizaţionale 

specifice fiecărui cadru social şi organizaţional. 

În al treilea rând, studiul este unul corelațional și 

nu ne oferă indicii solide pentru a susține 

cauzalitatea relațiilor dintre variabilele predictor 

şi criteriu. De aceea, studiile viitoare pot lua în 

calcul realizarea unui studiu care ar putea ajuta la 

generalizarea rezultatelor și la identificarea cu 

certitudine a relațiilor cauzale între variabilele 

investigate, cum ar fi relația cauzală dintre 

implicare și cinism organizaţional. În plus, în 

acest studiu nu s-a ţinut cont de influenţele din 

afara organizaţiei, şi anume de impactul vieţii 

familiale asupra angajatului. Studierea relaţiei 

dintre familie și organizaţie, în special aspecte 

legate de rolul resurselor familiale în creșterea 

implicării în muncă, a satisfacţiei și reducerea 

cinismului pot fi direcţii viitoare de cercetare, în 

explicarea relaţiei dintre cinismul organizaţional 

şi implicarea în muncă, respectiv satisfacţia în 

muncă.  

Mărimea efectului în cazul câtorva relaţii de 

interes a fost relativ mică. Acest lucru sugerează 

existenţa unor variabile moderatoare sau 

mediatoare al relaţiilor dintre cinism şi 

comportamentele civic - participative sau dintre 

intenţiile etice şi implicarea în muncă, cum ar fi, 

spre exemplu, justeţea organizaţională percepută. 

Din păcate, nu au fost colectate date în ceea ce 

priveşte posibili mediatori sau moderatori, 

deoarece astfel de ipoteze au depăşit domeniul 

de aplicare al acestui studiu. Astfel, studiile 

viitoare pot ţine cont de existenţa acestor 

variabile pentru a le măsura impactul asupra 

proceselor şi performanţei organizaţionale. 

 

Implicații practice 
 

Lăsând la o parte aceste limite, putem spune 

că rezultatele obţinute pot prezenta implicaţii 

practice în ceea ce priveşte creşterea implicării, 

satisfacţiei în muncă şi dezvoltarea 

comportamentelor civic-participative, prin 

scoaterea în evidenţă a importanţei cinismului 

organizaţional şi intenţiilor etice. Astfel, ca 

implicație practică directă, organizația poate ține 

cont de intenţiile etice ale angajaților, pentru a 

implementa modalități de creștere și dezvoltare a 

acestora iar, în cele din urmă, atât organizația, 

cât și angajatul vor beneficia de o îmbunătățire a 

stării de bine și, implicit, la o creştere a 

performanței în muncă. De asemenea, 

organizaţiile trebuie să identifice nivelul 

cinismului organzaţional al angajaţilor, pentru a 

găsi modalităţi de reducere a acestuia şi de 

creştere a încrederii angajaţilor, ceea ce se 

asociază cu creșterea implicării în muncă, cu 

satisfacţie în muncă şi cu stări pozitive legate de 

muncă. 

În concluzie, acest studiu arată că este 

esenţial ca organizaţiile să reducă nivelul de 

cinism organizaţional, deoarece acesta poate 

determina angajaţii să dezvolte atitudini, afecte şi 

comportamente negative, orientate  împotriva 

organizaţiei şi, prin urmare, va scădea gradul de 

satisfacţie şi implicare în muncă, alături de 

comportamentele civic-participative, afectând 

deopotrivă performanţa întregii organizaţii. 
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Abstract 

The aim of this paper is to explore the moderating role of group emotional awareness and diversity beliefs in 
the relationship between gender diversity and group effectiveness. In study 1 (cross-sectional survey in 31 
organizational teams), the interaction effect between diversity and awareness suggests that awareness contributes to 
a larger extent to team effectiveness in gender homogenous rather than heterogeneous teams. Considering the 
moderating role of diversity beliefs for the outcomes of diversity, in study 2 (an experimental study on 21 student 
project teams) we look at the interaction of diversity beliefs and group emotional awareness. Results suggest that a 
positive framing of diversity has the strongest positive impact on effectiveness. However, group emotional 
awareness cancels the negative framing effect of diversity on effectiveness. Our data gives evidence for the 
existence of an affective, rather than cognitive path to reaping the benefits of gender diversity without paying the 
price elicited by categorization. 

Keywords: Group emotional awareness, gender diversity, diversity beliefs 

Résumé 

Le but de cet article est d'explorer le rôle modérateur de la conscience émotionnelle de groupe et des 
croyances sur la diversité dans la relation entre la mixité des sexes et l'efficacité du groupe. Dans la première 
'étude (une étude transversale dans 31 équipes), l'effet d'interaction entre la diversité et la sensibilisation suggère 
que la sensibilisation contribue plus à l'efficacité des l'équipes homogènes contre à celle des équipes hétérogènes. 
Considérant le rôle modérateur des croyances en matière de diversité pour les conséquences de la diversité, nous 
examinons dans la deuxième étude (une étude expérimentale sur 21 équipes de projets d'étudiants) l'interaction 
des croyances sur la diversité et la conscience émotionnelle du groupe. Les résultats suggèrent qu'un cadrage 
positif de la diversité a l' impact positif le plus fort sur l'efficacité. Par contre, la conscience émotionnelle de 
groupe annule l'effet de cadrage négatif de la diversité sur l'efficacité. Nos données prouvent l'existence d'une 
route affective, en plus de celle cognitive à récolter les bénéfices de la diversité des sexes sans en payer le prix 
donnée par la catégorisation. 

Mots-clés: conscience émotionnelle de groupe, diversité de sexe, croyances sur la diversité 

Rezumat 

Scopul acestui articol este de a explora rolul moderator al conștientizării emoționale în grup și credințelor 
despre valoarea-în-diversitate în relația dintre de diversitatea de gen în grup și eficiența grupului. În Studiul 1 
(studiu de teren transversal în 31 de echipe organizaționale), efectul de interacțiune dintre diversitate și 
conștientizarea emoțională sugerează că gradul de conștientizare emoțională în grup contribuie într-o măsură mai 
mare la eficacitatea echipei, mai degrabă în echipele omogene decât în cele eterogene în ceea ce privește genul. 
Având în vedere rolul moderator al credințelor în diversitate pentru eficacitatea grupurilor, în studiul 2 (un studiu 
experimental realizat cu 21 de echipe de proiect studențești), ne uităm la interacțiunea dintre convingerile despre 
valoarea-în-diversitate și conștientizarea emoțională în grup. Rezultatele sugerează că o viziune pozitivă despre 
diversitate are cel mai puternic impact pozitiv asupra eficacității echipelor eterogene. Cu toate acestea, 
conștientizarea emoțională în grup anulează efectul unor convingeri negative despre diversitate asupra 
eficacității. Datele noastre oferă dovezi pentru existența unei căi alternative afective, în vederea culegerii 
fructelor diversității de gen, fără a suferi consecințele negative ale proceselor de categorizare în aceste echipe. 

Cuvinte cheie: Conștientizarea emoțională în grup, diversitate de gen, convingeri despre diversitate  
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Introduction 
 

What drives teams to success is as old a 
question as the mammoth hunt. When hominids 
formed the first interdependent, goal-oriented 
gathering, they set the scene for all the teamwork 
effectiveness puzzles that research still tries to 
disentangle. While most teamwork models (e.g. 
Hackman, 1987) recognize that task processes 
affect team effectiveness, recently the focus has 
shifted towards social capital as a core facilitator 
in the emergence of effective task processes and 
member engagement in them (Druskat & Kayes, 
2000; Druskat & Wolff, 1999). Developing 
social capital requires group members to feel 
they are a trusted and integral part of the group 
(Druskat & Wolff, 1999), because working 
together implies not only cognitive, but largely 
affective processes and exchanges that take place 
between the group members. Collective 
emotions emerge from interpersonal interactions 
and shape group dynamics and effectiveness. 
Therefore, in order to build social capital, the 
group must tend both to individual members’ 
needs and emotions and regulate these emotions 
(so as to induce desirable member behaviours 
and attitudes), as well as become aware of 
group-level emotion and regulate it (Druskat & 
Wolff, 1999). 

This is especially important in nowadays 
organizations, where the overall diversity of 
teams introduces more complexity in 
interpersonal relations. Across a plethora of 
diversity studies (Brouwer & Boroș, 2010; 
Christian, Porter & Moffitt, 2006; Jehn & 
Bezrukova, 2004; Wang, Davidson, Yakushko, 
Bilestein Savoy, Tan, & Bleier, 2003), 
interpersonal understanding and perspective 
taking (the two core competencies related to 
group emotional awareness) have been emerging 
as core predictors of successfully managing 
diversity in teams and organizations. Group 
diversity is particularly important for the 
emotional dynamics of groups, as individual 
differences associated with group members’ 
different backgrounds in diverse groups (e.g. 
gender differences) impact on the emotion 
expression and recognition. 

However, the question that emerges in this 
context is what happens when emotional 
awareness points to a categorical difference in 
team diversity? For instance, we harbour 
stereotypes about cold or warm nations 
(Northern vs Latin cultures), stereotypes about 
women being more emotional while men being 
more rational. When the salient diversity (i.e. 

gender) entails stereotypes about emotionality, is 
it possible that an increased emotional awareness 
would hinder the task-related processes of the 
group and relocate more resources to dealing 
with these differences? The categorization-
elaboration model (Van Knippenberg, De Dreu 
& Homan, 2004) contends that this resource 
reallocation would hinder performance, by 
reducing the time and resources the group has to 
focus on the task. However, group emotional 
awareness has repeatedly proved its facilitating 
role in team effectiveness (Druskat, Sala & 
Mount, 2006).   

Considering these two competing views, we 
propose that group emotional awareness will 
have a more limited positive effect in 
heterogeneous teams compared to homogenous 
ones, because of the extra resources the groups 
needs to invest in creating explicit coordination 
strategies, instead of relying on implicit ones. 
Furthermore,  in the second study we elaborate 
further on this mechanism and look more in-
depth into the diversity concept, by focusing not 
only on diversity itself (as we do in Study 1), but 
on the diversity beliefs groups have and what 
role will group emotional awareness play for the 
group’s performance, depending on these beliefs.  

 
 
So what is group emotional 
awareness?... 

Group emotional awareness is the ability of 
a team to generate a shared set of norms that 
shape how members perceive and understand 
their own emotions and those exhibited by other 
members and individuals outside of the team 
(Druskat & Druskat, 2006; Druskat & Wolff, 
2001). Teams that foster emotional awareness 
report less conflict, increased cohesion and 
performance (Rapisarda, 2002). Appraising the 
various emotions occurring in the team and 
understanding their full meaning allows team 
members to recognize in time the downward 
emotional spirals of conflict and act to prevent 
their potential damage (Yang & Mossholder, 
2004). Furthermore, when conflict occurs, these 
teams are more successful in comprehending the 
emotions arising from it (Ayoko, Callan & 
Härtel, 2008), and hence not giving way to the 
misattributions that lead to the escalation and 
transformation of conflict (Simons & Peterson, 
2001).  

In general, the existence of group norms that 
facilitate effective recognition and understanding 
of emotions are beneficial for performance 
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because they prevent the negative emotionality 
and process losses in groups (Curşeu, Boroş & 
Oerlemans, 2012). However, looking at group 
emotional awareness from the perspective of 
social categorization literature (Van 
Knippenberg, De Dreu & Homan, 2004), a 
different question is raised: how does group 
emotional awareness impact team performance 
in groups where emotional processing is a salient 
difference across members? Will group 
emotional awareness maintain its positive 
effects, and if so, under what conditions?  

 
 
...and how does emotional awareness 
operate in gender diverse teams? 

Previous research pointed towards both 
positive and negative implications of gender 
diversity both for team dynamics and 
effectiveness (Bowers, Pharmer & Salas, 2000; 
Curşeu, Schruijer and Boroş, 2007; Fenwick & 
Neal, 2001; Lee & Farh, 2004). However, the 
focus in diversity research has moved from a 
black or white approach to a quest for factors 
and conditions that can make diversity beneficial 
or detrimental. Most of these factors so far (e.g. 
reflexivity – West & Sacramento, 2006; diversity 
beliefs - van Dick, van Knippenberg, Hägele, 
Guillaume & Brodbeck, 2008), pertain to the 
cognitive realm. Recently though, a stream of 
research has started to also look at the affective 
dimension of team diversity, and capitalized on 
concepts such as psychological safety (Dollard 
& Bakker, 2010), trust (Fay, Borrill, Amir, 
Haward & West, 2006) and empathy (Pendry, 
Driscoll & Field, 2007). For gender diversity, 
emotional climate and processes are a core area 
of investigation, as previous research  
systematically points towards gender differences 
in emotional experience (Wegge, van Dick, 
Fisher, West & Dawson, 2006), as well as 
emotional expression, awareness and regulation 
(Ciarrochi, Caputi & Mayer, 2003). Furthermore, 
emotionality is one of the core dimensions of 
gender stereotyping, with women being 
considered more ‘emotional’ than men (Barrett 
& Bliss-Moreau, 2009).  

Based on real or stereotypical gender 
differences in the processing of emotions, gender 
diverse teams cannot draw as easily on shared 
mental models regarding affective processes as 
homogenous teams can (Rico, Sanchez-
Manzanares, Gil & Gibson, 2008). Diversity 
with respect to knowledge that is relevant for the 
purpose of a task or team has been 

acknowledged to affect the capacity of members 
to develop a team shared mental model. As such, 
‘diverse teams take longer and encounter 
frequent difficulties in integrating their different 
knowledge stores to reach a consensus and solve 
problems because of misperceptions, poor 
mutual understanding, and inhibited information 
sharing (e.g. Argote & McGrath, 1993; 
Gruenfeld et al., 1996; Jackson et al., 2003).  [...] 
all these factors together will make the formation 
of shared and accurate TSMs more complicated 
and time consuming for knowledge-diverse 
teams’ (Rico et al, 2008: 172). 

Emotional processing is a special type of 
knowledge needed when working in teams. 
Drawing from Rico et al. (2008), we infer that 
gender diverse teams do not have (or believe not 
to have) a common understanding on how to 
deal with the acknowledged emotions occurring 
during teamwork. This then requires more 
communication and explicit coordination 
processes, instead of implicit ones (Espinosa, 
Lerch & Kraut, 2002), which in turn reflect on a 
team’s effectiveness in an interdependent task 
(since the team must invest more time and effort 
to coordinate, which takes away from the limited 
resources a team has to focus on the task itself). 
Hence, the existing and perceived differences in 
dealing with emotions can lead to impairment in 
implicit coordination processes, and 
subsequently to a poorer performance.  

This is in line with the predictions of the 
categorization–elaboration model (Van 
Knippenberg et al, 2004). The model posits that 
diversity has positive effects on performance 
when it brings about information elaboration (i.e. 
the exchange and integration of task relevant 
information). At the same time, diversity may be 
detrimental to performance to the extent that it 
engenders “us-them” distinctions (social 
categorization) and intergroup biases, because 
these processes interrupt the elaboration – 
exchange, discussion, and integration – of task-
relevant information, with further negative 
impact on performance (Van Knippenberg et al, 
2004). Gender is a relevant categorization 
criterion for emotional processing. Hence, the 
categorization-elaboration model would then 
predict that higher group emotional awareness 
enhances gender categorization salience, to the 
possible detriment of teamwork investment. In 
other words, in gender heterogeneous groups, 
where gender categorization salience is naturally 
present, emotional awareness is expected to 
further enhance it and shift the group’s focus to 
dealing with differences. All along, homogenous 
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groups would use the same attribute (i.e. group 
emotional awareness) to enhance their work 
together and make the task-related processes 
smoother.   

To conclude, group emotional awareness 
has systematically proven to enhance teamwork 
quality (Druskat & Wolff, 2001), which 
subsequently impacts team effectiveness (West 
& Sacramento, 2006). However, social 
categorization models predict that its positive 
effects would be stronger in gender 
homogeneous rather than heterogeneous groups. 
Study 1 tests the following hypothesis in a cross-
sectional survey in organizational settings. 

 

Hypothesis 1: Group emotional awareness 
will be positively related to team effectiveness, 
but more so in gender homogenous, rather than 
gender heterogeneous teams.  

 

 

Study 1 
 

Participants and procedure 

One hundred and sixty one participants 
divided over 37 teams and across four Dutch 
organizations (45.9% TNT; 27% DSM; 13.5% 
Ernst & Young; 13.5% Palet) participated in the 
survey. 17 teams were homogeneous (i.e., male 
or female only) and 20 were  heterogeneous 
(comprising both men and women) with respect 
to gender. Overall, the average age in the 
research sample is 39.33 (SD=10.93, min.=18, 
Max.=61), the average team size 5.52 (SD=2.92, 
min.=2, Max.=13), and 41% of the participants 
were male.  

The four organizations (chosen because 
their team-based structure-i.e., most of their 
work organized in team projects) were invited 
through an official letter to participate in the 
survey. Once the agreement was given, the 
research assistant, together with the 
representatives from the organizations, chose the 
teams who are eligible to participate in the 
survey. The definition used for this selection 
was: real groups of at least three people who 
perform joint tasks in the organizational context. 
Upon selection, team members received the 
questionnaires to have them filled in at work and 
put them in a drop-box at the end of the day. 
Responses were then aggregated at team level, 
by computing the mean score (Barsade & 
Gibson, 2012). 

 

 

Measures 

Team effectiveness. Aligning with Hackman 

(1987), we see team effectiveness as a composite 

measure of team performance, viability and 

satisfaction. We hence used the corresponding 

scale (i.e., Team Effectiveness Scale) developed 

by Whelan (2007) for organizational settings. 

The questionnaire consists of 23 items (9 for 

performance, 9 for viability and 5 for 

satisfaction), measured on a five-step Likert 

scale and Cronbach’s alpha is .96.  Examples of 

items are: ‘My team meets its financial and work 

activity goals to deliver value for money 

services’ and ‘Clients of my team are satisfied 

with the service provided by team members’ for 

team performance, ‘Individuals of the team are 

satisfied with the chances they have to 

accomplish new things working on this team’ 

and ‘Individuals of the team are generally 

satisfied to be working in this team’ for 

satisfaction, and ‘Staff training and development 

needs are systematically identified, resourced 

and made available to all members of the team’ 

and ‘Team members are willing to be flexible 

and perform other roles and jobs within the 

team’ for viability.  

Group emotional awareness. For group 

emotional awareness, we used an instrument 

(Boroș & Curșeu, 2011) based on Druskat and 

Wolff’s (2001) conceptualization of group 

emotional awareness. The scale consists of six 

items, measured on a five-step Likert scale (1 to 

5) and Cronbach’s alpha is .68. Examples of 

items are: ‘We could tell how everyone felt by 

listening to the tone of our voices.’, and ‘Most of 

the time, we had a good sense of how each group 

member felt, even if they did not express it in 

words.’ 

 

 

Results 
 

The results presented in the correlation table 

indicate that because of the high correlation 

between the three effectiveness sub-scales and 

the theoretical conceptualization of team 

effectiveness as a three-faceted global construct 

it suffices to use team effectiveness in general in 

the data analysis, given also the very similar 

correlations between the three dimensions and 

the composite score with both group emotional 

awareness and gender diversity. Therefore, we 

only focused on the global scale in our further 

analyses.  
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Team gender diversity. We computed team 

gender diversity as a dichotomous variable, with 

gender homogenous teams labelled as 0, and 

gender heterogeneous ones as 1. 

Table 1 presents the descriptive statistics for 

the scales used in Study 1. 

 

 

 

Table 1. Descriptive statistics for variables employed in Study 1 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Gender 

diversity 

Team 

Effectiveness 

Team 

Satisfaction 

Team 

Perfor-

mance 

Team 

Viability 

Emotional 

Awarenes

s 

Gender 

diversity 

.30 .30 - -.20 -.106 -.06 -.06 -.03 

Team 

Effectiveness 

3.62 .41   -  .80**  .78**  .76**  .57** 

Team 

Satisfaction 

1.49 .51    -  .68**  .79**  .48** 

Team 

Performance 

1.49 .51     -  .68**  .48** 

Team 

Viability 

1.54 .51      -  .53** 

Emotional 

Awareness 

3.28 .28       - 

 

 

We used simple linear regression to test our 

first hypothesis. In block one, we introduced 

gender diversity and group emotional awareness, 

and in block two the interaction effect. Our data 

indicated indeed an interaction effect between 

group emotional awareness and team gender 

diversity upon team effectiveness (see Table 2 

for detailed results and an overview of the 

standardized coefficients). As expected, gender 

homogenous teams benefit to a larger extent 

from the positive effect of group emotional 

awareness than gender heterogeneous teams (see 

Figure 1 for a graphic representation of this 

effect). While group emotional awareness is 

beneficial for both types of teams, homogenous 

teams simply profit more from it. A plausible 

explanation of this interaction effect between 

gender diversity and group emotional awareness 

is that emotional awareness enhances the 

salience of social categorization processes 

(inherent in gender heterogeneous groups) and 

thus induces process losses and a decrease of 

group effectiveness.  

In order to further explore this plausible 

mechanism, we have conducted an experimental 

study in which, in gender diverse groups, we 

manipulated both the diversity beliefs of group 

members (to check the effects of social 

categorization more clearly) and emotional 

awareness.  

 

 

 

 

Table 2. Two-way interaction between team gender diversity (dummy)  

and group emotional awareness (centred) for team effectiveness in Study 1 

   Team effectiveness 

Model /Step   1 2 

 1 Gender diversity- GD -.13   -.13 

  Group emotional awareness- GEA   .20***    .81*** 

2  2 way interaction GDxGEA  -.34* 

 F change  9.02***   3.06* 

 R²    .35    .40 

 AdjR²    .31    .35 

Legend: *p<.10; **p<.01, ***p<.001 
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Figure 1. Plot of the two-way interaction between team gender diversity  

and group emotional awareness for team effectiveness in Study 1 

 

 

Study 2 
 

A second look at diversity 

The findings of Study 1 showed that gender 

homogenous teams reap the benefits of emotional 

awareness without having to pay the price diverse 

teams pay: the salience of gender, and implicitly 

emotional differences within the team, and the 

possible difficulty in dealing with these 

differences, reflected in team effectiveness. But 

what happens if the negative effects of 

categorization are counteracted by value-in-

diversity beliefs in a heterogeneous team? Can 

then group emotional awareness increase its 

positive impact on team effectiveness? According 

to van Knippenberg et al (2004), positive 

diversity beliefs (i.e., team members’ beliefs that 

diversity is good for achieving the team’s aims) 

are associated with positive responses rather than 

the negative effects of social categorization 

processes when team diversity is subjectively 

salient. In other words, positive diversity beliefs 

increase team effectiveness in heterogeneous 

teams. Therefore, a number of organizational 

interventions are now targeted to creating a 

‘culture of diversity’ and stimulating people in 

seeing the benefits of working in diverse teams 

(Curtis & Dreachslin, 2008). 

However, despite such interventions,  team 

members can still harbour negative diversity 

beliefs and prefer working with similar others, 

because the process of working together in 

homogenous groups is less demanding. We 

contend that by focusing team members on 

reciprocal understanding and perspective taking, 

we create more empathy in the group (Kelly & 

Barsade, 2001), which will facilitate the 

teamwork processes and improve effectiveness. 

In other words, we suggest that group emotional 

awareness norms offer an alternative, emotional 

route (as opposed to cognitive interventions, 

which try to modify the content of stereotypes 

and diversity beliefs) to counteracting the 

negative consequences of categorization 

processes in diverse groups and thus facilitating 

effectiveness in diverse teams. 

Hence, in our second study, we explore the 

interaction effect between diversity beliefs and 

group emotional awareness on team 

effectiveness, and propose that:  

Hypothesis 2: Emotional awareness 

interacts with diversity beliefs in such a way that 

emotional awareness cancels the disruptive 

effect of negative diversity beliefs on team 

effectiveness. 

 

 
Design 

We used a 2x2 experimental design, 

manipulating both diversity beliefs (by framing 

team diversity as either beneficial or detrimental 

for the task at hand) and group emotional 

awareness norms (with or without).  

 

 
Participants 

One hundred and twenty six students (aged 

20-35, M=23.5, SD=2.39; 61 males and 62 



‘Would you like to talk about that?’ How and when group emotional awareness enhances effectiveness of gender diverse 

teams 

51 

females) participated in 21 teams composed of 4-

7 members in a classroom activity. Ten teams 

were in the emotional awareness condition, and 

eleven teams served as control (i.e., no emotional 

awareness manipulation). Only five of our teams 

were homogenous teams, and they were spread 

across all four experimental conditions.  

 

 
Procedure 

The 21 student groups were split in four 

experimental conditions. They had to work 

together on a diversity case study for two hours. 

At the beginning of the task, they received the 

experimental manipulations as part of their case 

study instructions.  

For group emotional awareness, the 

manipulation consisted of six norms they needed 

to take into account to maximize their teamwork. 

Normative interventions are effective ways of 

changing the pattern of interpersonal interactions 

within groups (Curșeu & Schruijer, 2012). The 

norms used here were based on Druskat and 

Wolff’s conceptualization of group emotional 

awareness (2001) and are clustered in two 

dimensions: interpersonal understanding   and 

perspective taking.  

For this manipulation, the control groups 

only received the instructions for the task they 

needed to work on, without the awareness 

manipulation.  

Based on Druskat and Wolff’s (2001) 

theorizing, the experimental groups received the 

following instruction as part of the general 

instructions for the case study they needed to 

work on: 

‘Read carefully the following information 

before you start: 

Working in diverse groups requires 

heightened empathic abilities from group 

members. This ensures possibility of expression 

from all group members, and, more importantly, 

the recognition of these responses. Being able to 

decipher your own and other people’s emotions 

is an important part of sensitivity awareness 

trainings. 

Therefore, your performance will benefit if 

you implement the following strategies in your 

teamwork: 

1. Have a “check in” at the beginning of the 

meeting – that is, ask how everyone is doing. 

2. Assume that undesirable behaviour takes 

place for a reason. Find out what that reason is. 

Ask questions and listen. Avoid negative 

attributions. 

3. As the work proceeds, tell your team-

mates what you are thinking and how you are 

feeling about the process. 

4. When you make decisions, ask whether 

everyone agrees with the decision. 

5. Question the quickness of taking a 

decision. 

6. Ask quiet members what they think.’ 

The first three items of the instructions were 

reflecting interpersonal understanding, whereas 

the latter three, perspective taking. 

Manipulation check. At the end of the task 

students responded to three items assessing 

group emotional awareness. The items for the 

manipulation check were: ‘We knew how 

everyone felt just by looking at each other.’; ‘We 

could tell how everyone felt by listening to the 

tone of our voices.’, and ‘Most of the time, we 

had a good sense of how each group member 

felt, even if they did not express it in words.’ The 

Cronbach’s alpha for this scale was .65. Groups 

in the emotional awareness condition (means= 

3.53, SD=.32) had a higher self-report of group 

emotional awareness (t-test=3.82, sig=.06) than 

control groups (i.e., without the awareness 

manipulation: means= 3.28, SD=.25).  

For diversity beliefs framing, a public 

announcement was made at the beginning of the 

exercise, informing them that based on previous 

experience, being in a gender diverse team is 

beneficial or detrimental to the task. This 

manipulation is based on van Knippenberg, 

Haslam and Platow’s (2007) own experimental 

manipulation of diversity beliefs. 

Manipulation check. For diversity beliefs 

framing, students had to first respond to a written 

question when they started to work. The question 

asked whether having a diverse group was 

beneficial/detrimental/irrelevant for the task. 

Only one student did not check according to the 

manipulation given, and we excluded him from 

the sample.  

Groups in each experimental condition 

worked in different rooms, in order to avoid the 

spill-over effects of the manipulations. At the 

end of the two-hour tasks students were peer-

evaluated on the solution to the case-study (the 

measure of team effectiveness). The controlled 

design in study 2 use of external evaluators for 

team performance were meant to complement 

the limits of the cross-sectional, self-report 

design in Study 1. 
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Performance evaluation: peer and 

supervisor evaluations. After an hour, all teams 

had to present their solution for the case study to 

their colleagues and the course supervisor (who 

is one of the authors). Independently, each other 

team and the professor assessed each presented 

solution upon three dimensions: practical 

relevance/impact, theoretical accuracy in the 

reasoning behind, creativity. These evaluations 

(given on a 1-10 scale) were the result of team 

consensus and they were given in writing at the 

end of the presentations. Following the 

evaluation on the three dimensions, students had 

to average their grades into one final grade. The 

evaluation of performance is the mean 

evaluation of all the peer team evaluations and 

the course supervisor.  

 

 

 

 

 

 

Results 
 

A two-way ANOVA was conducted to test 

for performance differences among the four 

experimental conditions, given by the 

combination of the diversity frame and 

emotional awareness manipulations. In this 

analysis, we controlled for actual gender 

diversity (which had a significant impact on 

performance: F (1, 16) = 4.94, p<.05). There was 

a significant interaction between group 

emotional awareness and diversity beliefs at 

p=.10: F (1, 16)=.27, p<.10. Simple main effects 

indicated that overall, teams with group 

emotional awareness norms (M=6.97, SD=.30) 

performed no different than teams without 

emotional awareness norms (M=7.09, SD=.37): 

F (1, 16) =.001, p=>.10. However, teams with 

positive diversity beliefs (M=.71, SD=.29) 

performed better than teams with negative 

diversity beliefs (M=6.86, SD=.36): F (1, 

16)=.39, p<.05 (see Figure 2 for a graphic 

representation of these effects).  

 

 
Figure 2. ANOVA plots for the performance of teams under the framing of diversity and group 

emotional awareness manipulations in Study 2 

 

 

Multiple comparisons of the four groups 

indicate that the groups in the condition 

‘diversity is detrimental and without group 

emotional awareness norms’ (M = 6.79, 95% CI 

[6.54, 7.12]) had a significantly lower 

performance than the ones in the ‘diversity is 

beneficial and without group emotional 

awareness norms’ condition (M = 7.32, 95% CI 

[7.06, 7.57]), p<.05. No significant differences 

were found between the conditions ‘diversity is 

beneficial and group emotional awareness 

norms’ (M = 6.97, 95% CI [6.77, 7.17]) and 

‘diversity is detrimental and group emotional 

awareness norms’ (M = 6.98, 95% CI [5.64, 
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8.31]). In other words, both the groups that do or 

do not have diversity beliefs have similar 

performances, provided they share group 

emotional awareness norms.  

 

 

General discussion 

 

The results obtained both in organizational 

as well as experimental settings support the 

usefulness of fostering group emotional 

awareness and specify conditions for its utility. 

First, our findings show that gender homogenous 

teams benefit more from it as compared to 

gender heterogeneous teams. Our evidence 

shows that there are instances when group 

emotional awareness in diverse teams can indeed 

focus the attention and resources of the team on 

the affective dynamics experienced, to the 

detriment of focusing on the task processes. With 

this finding, we align to previous researches who 

confirm that working in homogenous teams is 

easier than working in diverse ones (Roberge & 

van Dick, 2010) However, starting from these 

findings,  we went beyond looking only at actual 

diversity, and tried to explain the impact of 

group emotional awareness in gender diverse 

teams by also taking into account the diversity 

beliefs of teams. We hence found out that 

although group emotional awareness does not 

improve the effectiveness of diverse teams that 

hold positive diversity beliefs, it can cancel the 

disruptive effects of negative diversity beliefs. In 

the following lines, we explore possible 

mechanisms for these findings.  

Resource allocation theory posits that we 

have a finite resource pool (Kahneman, 1973; 

Kanfer & Ackerman, 1989) from which group 

processes draw. Emotionally aware groups 

automatically allocate resources for the 

identification and appraisal of emotions 

generated by group interactions. Homogenous 

groups however, are then able to deal with them 

while using less attention and energetic resources 

because same gender members are likely to share 

norms for emotional expression and 

communication (Brescoll & Uhlmann, 2008). 

They do so via implicit coordination processes, 

which imply the existence of a shared mental 

model on dealing with emotions (Espinosa, 

Lerch & Kraut, 2004). These models form with 

more difficulty in diverse, as opposed to 

homogenous teams (Rico et al, 2008), because of 

gender stereotypes on differences in emotional 

experience and expression. 

The salience of gender categorization, along 

with gender stereotyping on emotionality, makes 

the awareness of emotional dynamics more 

difficult to tackle. While homogenous groups 

can coordinate this process implicitly, diverse 

groups might need to coordinate explicitly –via 

communication processes (Espinosa, Lerch & 

Kraut, 2004). Hence, they need to tackle issues 

in a systematic, as opposed to automatic, 

manner. Thus, they block a larger share of their 

energetic and time resources, in the detriment of 

working on the task at hand, which reflects on 

decreased effectiveness (all conditions being 

equal).  This is why homogenous teams benefit 

more from group emotional awareness than 

heterogeneous ones (as shown in Study 1).  This 

finding aligns with previous research on highly 

aware teams of novices, which, lacking 

intervention (i.e., regulatory) skills (Elfenbein, 

2006), are blocked by the realization of their 

emotional dynamics and do not know what to do 

about it. In the same study, it was suggested that 

more mature teams, who also have regulatory 

processes in place, benefit tremendously from 

awareness processes. In other words, our results 

point to the fact that awareness is only as useful 

as the skills of dealing with the newly-

understood situation go. The question raised then 

for future research is: what happens if teams 

would build from the start norms regarding the 

regulation of group emotions? How would group 

emotional awareness impact then heterogeneous 

(and homogeneous) groups? 

Our second study looked more in-depth at 

the added value of group emotional awareness 

for diverse teams, depending on their diversity 

beliefs. As our results in Study 2 indicate, 

although group emotional awareness does not 

improve the effectiveness of diverse teams that 

hold positive diversity beliefs, group emotional 

awareness can in fact compensate for the lack of 

value-in-diversity beliefs in a team (or, 

extrapolating, in an organization). Most 

stereotypes people hold are implicit and acting in 

an automatic fashion (Greenwald & Banaji, 

1995). Given this proposition, part of the 

cognitive interventions on stimulating a diversity 

climate are doomed to fail (Pendry et al, 2007). 

However, our results indicate that when we 

should fail to create a pro-diversity climate in 

teams through direct cognitive interventions, we 

can still intervene by offering group emotional 

awareness norms. Rather than tackling the 
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categorization issue, these norms focus on the 

affective side of interpersonal interaction. 

Research on exposure to individuals of a 

negatively stereotyped category indicated that 

we end up accepting the individual, without 

changing our opinion on the category 

(Greenwald & Banaji, 1995). Group emotional 

awareness norms use this existing mechanism in 

order to bring about the same positive effects as 

diversity beliefs, but by using the affective, 

rather than the cognitive path to change. 

 

 

Limitations and future directions 
 

Next to its contributions, our study has 

several limitations: The first study is based on a 

cross sectional design and although gender 

diversity is a group design feature (unlikely to be 

influenced by the other measurements), we 

cannot draw clear causal inferences based on the 

first study. This limitation is partly addressed in 

the second experimental study. The limit of the 

second study, in this respect, is that the pool of 

participants we had access to for the 

experimental manipulation limited us in working 

with mainly diverse groups. Therefore, we could 

not replicate the results of the homogenous-

heterogeneous comparison of study 1 in study 2, 

before building further on the diversity-beliefs 

arguments. 

Second, in the first study data for both 

independent and dependent variables were 

collected from the same source therefore this 

study is susceptible to the common method bias. 

In line with Evans (1985) we can argue that 

because we are testing an interaction effect the 

common method bias is less of a problem for our 

design. Furthermore, in order to maintain a 

straightforward design, the first study does not 

take into account other moderators of diversity 

indicated by extant literature.  We also tried to 

compensate for this limitation in the multiple 

data-source design used in study 2. 

Another limitation of this research is the fact 

that we did not assess directly team shared 

mental models or implicit coordination processes 

in either of the two studies. However, the present 

research aligns with existing models of implicit 

team coordination and adds to the affective 

dimension of these models (Espinosa et al, 2004; 

Fiore & Salas, 2004; Rico et al, 2008), and our 

results open future venues for research aimed at 

investigated these mechanisms more in depth. 

For instance, a point to be raised for future 

research regards the fact that the detrimental 

short-term effects of group emotional awareness 

in diverse teams might unfold in different ways 

in the longer run. Previous research (Curșeu, 

Boroș & Oerlemans, 2012; Druskat & Wolff, 

2007) has already pointed to the differential 

effects of emotional awareness and regulation 

processes in short-term as opposed to long-term 

groups. Team implicit coordination theorizing 

also points to the fact that initial costs diverse 

teams bear might in time bring them benefits in 

the complexity of their shared mental model, 

reflecting hence upon their performance (Rico et 

al, 2008). Therefore, the exploration of groups 

having a longer tenure will bring valuable 

perspectives on these mechanisms. 

 

 

Limitations and future directions 
 

In answer to our initial question, we found 

no negative consequences of group emotional 

awareness, but different instances that make its 

positive impact more or less prominent. Since it 

is a group trait that requires energetic and time 

resources, it is important to know when to 

capitalize on emotional awareness norms in 

teams and when it’s superfluous to do so.  

Second, we find that group emotional 

awareness might be a precious, and insufficiently 

tapped yet, resource to deal with implicit 

stereotypes in diverse teams. 

 

 

Practitioner points 
 

• Group emotional awareness is most effective 

in gender homogenous teams, because they 

deal with the acknowledged emotions in a 

more automatic manner, hence without 

interfering with work processes. 

• When fostering group emotional awareness in 

gender diverse teams, make sure they also 

build emotion regulation norms upfront, so 

that being aware of the emotional dynamics 

would not block task processes.  

• When running diversity awareness trainings 

in your organizations or your teams, 

remember to add group emotional awareness 

interventions to the traditional methods 

(which target cognitive modifications). This 

way, you would have two routes for targeting 

the desired change. Implementing group 
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emotional awareness norms can counteract 

the impact of negative beliefs about diversity, 

by helping team members to see people 

instead of categories. It is an alternative type 

of intervention aimed at maximizing the 

benefits of gender diversity. 
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Abstract 

The current study aims at developing a Romanian version of the Toxic Leadership Scale (TLS) (Schmidt, 
2008), based on a five dimensions model: abusive leadership, authoritarian leadership, narcissism, self-promotion 
and unpredictability. The data were collected from a sample of 352 participants, based on the snowball technique. 
The analyses offered information about reliability, construct and criterion validity. Each scale dimension showed 
good reliability (between .82 and .90), and also the global scale had good reliability (.95). The construct validity 
was analyzed by looking at the negative correlations of the TLS with the scores of the Romanian versions of two 
scales, Leader Member Exchange (rmean =-.52) and Multifactor Leadership Questionnaire (rmean=-.46), and also 
with a sexual harassment scale (rmean =-.37). The exploratory factor analysis on the Romanian scale items showed a 
four latent factors model that explained 58.43% of the total variance: self-promotion, abusive leadership, 
unpredictability and authoritarianism. The criterion validity was indicated by the correlations with the satisfaction 
with the supervisor scale (between .47 and .56 for each of the 5 subscales and the TLS global score). Also we 
observed significant statistical differences, with above average effect sizes, between the participants with high 
turnover intent when compared with those with lower intent.   

Keywords: toxic leadership, job satisfaction, validity fidelity, scale adaptation 

Résumé 

La recherche vise à réaliser une version roumaine du questionnaire Toxic Leadership Scale (Schmidt, 
2008), basé sur un modèle composé de cinq dimensions: leadership abusif, leadership autoritaire, narcissisme, 
promotion de soi et imprévisibilité. Nous avons ajouté aussi l’échelle «harcèlement sexuel». Les données 
recueillies sur un échantillon de 352 sujets, composée par la technique de boule de neige, ont été soumis à une 
série d'analyses visant la fidélité, la validité de construit et la validité de critère. Les calculs de fidélité ont 
montré un bon niveau de Cronbach alpha coefficients pour chaque dimension (entre .82 et .90) et le score global 
(.95). La validité de construit a été testé par des corrélations négatives avec les versions roumaines de deux 
barèmes appliqués en parallèle, Leader Member Exchange (rmédium =-.52) et le questionnaire sur le Multifactor 
Leadership Questionnaire (rmédium=-.46) et aussi, avec un questionnaire de «harcèlement sexuel» (rmédium =.37). 
L'analyse factorielle exploratoire sur la version Roumaine du questionnaire a soutenu un modèle à quatre 
facteurs expliquant 58,43% de la variabilité totale: égocentrique, conduite abusive, l'imprévisibilité et 
l'autoritarisme. La validité de critère a été démontré par des corrélations avec satisfaction de la chef (entre .47 et 
.56 pour chacune des cinq sous-échelles et le score global). En outre, des différences statistiquement 
significatives ont été obtenues et surtout les tailles d'effet moyennes entre le groupe de sujets qui ont été pensés 
pour changer d'emploi et ceux qui n'ont pas envisagé cette option. 

Mots-clés: leadership toxique, la satisfaction au travail, validité, fidélité, adaptation du questionnaire 

Rezumat 

Cercetarea are drept scop realizarea unei versiuni românești a chestionarului Toxic Leadership Scale 
(Schmidt, 2008), bazată pe un model compus din 5 dimensiuni: conducere abuzivă, conducere autoritară, 
narcisism, auto-promovare și imprevizibilitate. Datele recoltate pe un eșantion de 352 subiecți, constituit prin 
tehnica snowball, au fost supuse unei serii de analize care au vizat fidelitatea, validitatea de construct și 
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validitatea de criteriu. Calculele de fidelitate au arătat un nivel bun al coeficienților Cronbach alfa pentru fiecare 
dimensiune (între .82 și .90) și pentru scorul global (.95). Validitatea de construct a fost probată prin corelațiile 
negative cu versiunile românești a două scale, aplicate în paralel: Leader Member Exchange (rmediu=-.52), 
Multifactor Leadership Questionnaire (rmediu =-.46), precum și cu o scală de hărțuire sexuală la locul de muncă 
(rmediu =-.37). Analiza factorială exploratorie efectuată pe itemii scalei românești a susținut un model cu patru 
factori care explică 58.43% din variabilitatea totală: centrare pe sine, conducere abuzivă, imprevizibilitate și 
autoritarism. Validitatea de criteriu a fost evidențiată prin corelațiile cu satisfacția față de șef (între .47 și .56, 
pentru fiecare din cele 5 subscale și scorul global). De asemenea, au fost obținute diferențe statistic 
semnificative, cu mărimi ale efectului peste medie, între grupul subiecților care s-au gândit să schimbe locul de 
muncă și cei care nu au luat în considerarea această opțiune. 

Cuvinte cheie: conducere toxică, satisfacție în muncă, validitate, fidelitate, adaptare scală  

Introducere 
 

Viziunea negativă asupra comportamentului 

de conducere poate fi inclusă în fenomenul 

denumit generic „partea întunecată a 

comportamentului organizațional” (Griffin & 

O'Leary-Kelly, 2004). În abordările tradiționale, 

liderii sunt analizați dintr-o perspectivă pozitivă, 

în care accentul este pus pe trăsături, 

comportamente sau contexte situaționale care 

asigură succesul conducerii. Totuși, în realitatea 

organizațională angajații se confruntă adesea cu 

șefi dificili, care au un impact negativ, atât 

asupra climatului cât și asupra performanței. 

Într-un volum de referință privind conducerea 

toxică, Kellerman (2004) apreciază că abordarea 

conducerii dintr-o perspectivă exclusiv pozitivă 

are cel puțin trei dezavantaje majore: creează 

confuzie (liderii sunt exponenții puterii, iar 

majoritatea oamenilor tind să aibă mai degrabă o 

părere negativă despre persoanele aflate în 

poziție de putere); induce în eroare (toate 

definițiile leadershipului sunt neutre din punct de 

vedere valoric, deși liderii din viața reală sunt 

întotdeauna „buni” sau „răi”); este 

contraproductivă (deși este normal să ne dorim 

conducători „buni”, găsirea și promovarea lor nu 

pot fi cu adevărat eficiente atâta timp cât nu sunt 

analizați și cei „răi”). 

Conceptul de „sindrom al șefului toxic” a 

apărut pentru prima dată în mediul virtual 

(Whicker, 1996), dar el se referă la o realitate 

care a fost abordată în literatura de specialitate 

sub diverse alte forme. Astfel, Kets de Vries și 

Miller (1985) au semnalat efectul negativ al 

narcisismului, ca trăsătură de personalitate, 

asupra comportamentului liderilor. Alți autori au 

legat narcisismul de conducerea carismatică și au 

semnalat posibile efecte negative ale charismei 

asupra performanței de conducere (O'Connor, 

Mumford, Clifton, Gessner, & Connelly, 1995; 

Sankowsky, 1995). La rândul lui, Ashforth 

(1994) vorbește de liderul „tiranic”, care își 

exercită în mod discreționar și arbitrar puterea, 

cu un ego excesiv și supra-evaluativ, lipsit de 

considerație și jignitor în relațiile cu 

subordonații, descurajator față de inițiativele 

acestora și conflictual. O altă abordare uzuală se 

referă la „conducerea distructivă”. Revista 

Leadership Quarterly a dedicat în anul 2007 un 

întreg număr acestui subiect. Einarsen, Aasland 

și Skogstad (2007, p. 207) definesc 

comportamentul de conducere distructiv ca fiind 

”un comportament sistematic și repetat care 

încalcă interesele legitime ale organizației, prin 

subminarea și/sau sabotarea obiectivelor 

organizației, sarcinilor, resurselor, precum și 

eficiența și/sau motivarea, starea de bine sau 

satisfacția subordonaților lor”. În acest tablou 

sunt incluse conduitele abuzive de tip verbal sau 

fizic, orientarea excesivă pe autopromovare, 

asumarea unui statut de impunitate pentru actele 

sale și blocarea oricărei tentative de schimbare a 

situației. Autorii propun și o clasificare formată 

din trei tipuri: liderul tiranic (își asumă 

obiectivele organizației, dar le atinge prin 

manipularea și umilirea subordonaților), liderul 

deviant (se angajează în activități anti-

organizaționale) și liderul suportiv-neloial (se 

angajează în relații de complicitate cu 

subordonații, împotriva intereselor organizației). 

Goldman (2009) dedică un întreg volum analizei 

relației dintre liderul distructiv și organizația 

disfuncțională. În fine, alte abordări fac referire 

la conducerea ”abuzivă” (engl. abusive 

leadership), care se manifestă prin 

comportamente ostile sau agresive, sub diverse 

forme, verbale sau fizice (Tepper, 2000, 2007).    

Indiferent de eticheta utilizată, toate 

abordările sugerează că este vorba de un 

construct multidimensional. Diferențele apar 

doar în accentul care se pune pe una sau alta 
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dintre componente asupra fenomenului 

conducerii negative. Într-un articol despre 

”partea întunecată a conducerii” (engl. dark side 

of leadership), Conger (1990) identifica trei 

aspecte care pot avea efecte negative în 

exercitarea conducerii: o viziune strategică 

contraproductivă (de ex., discordanța dintre 

aspirațiile personale și obiectivele organizației), 

deficiențe de comunicare și management al 

impresiei (comunicare superficială, promovarea 

unei imagini greșite) și practici de conducere 

(intoleranță la inițiative, agresivitate etc.). Alți 

autori pun accentul pe trăsături de personalitate 

ca narcisismul (Kets de Vries & Miller, 1985; 

Whicker 1996) sau agresivitatea (Ferris, Zinko, 

Brouer, Buckley, & Harvey, 2007). Abordând o 

perspectivă sistemică și folosind drept exemplu 

cariera liderului cubanez Fidel Castro, Padilla, 

Hogan și Kaiser (2007) definesc conducerea 

distructivă ca fiind expresia unui „triunghi toxic” 

compus din: caracteristici negative ale liderului, 

subordonați permisivi și mediu organizațional 

favorizant. 

În acest context, apariția conceptului de 

„lider toxic” (engl. toxic leadership) vine să 

amplifice oarecum lipsa de consistență a 

definițiilor existente și este legitim să ne punem 

întrebarea dacă noțiunile de conducere 

„distructivă”, „tiranică”, „abuzivă”, 

„disfuncțională” și „toxică” acoperă aceeași 

realitate. Mai întâi de toate se cuvine să punctăm 

faptul că expresia „conducere toxică” face 

carieră cu precădere în cercurile de management, 

mai mult decât în literatura științifică din 

domeniul psihologiei industrial-organizaționale. 

Asocierea caracteristicii de toxicitate cu actul de 

conducere pare să fie mai penetrabilă sub aspect 

publicistic și, implicit, să crească interesul pentru 

această realitate.  

Trecând în revistă câteva dintre definițiile 

conducerii toxice, vom putea constata atât 

suprapunerile, cât și diferențele față de definițiile 

evocate mai sus. Astfel, Lipmanși Blumen 

(2004, 2005) consideră că leadership-ul toxic se 

referă la comportamente distructive și 

caracteristici personale ale liderilor, accentuând 

faptul că acestea provoacă prejudicii grave și de 

durată atât celor care acceptă, cât și celor care nu 

acceptă să fie conduși, dar și organizației. 

Referindu-se în mod explicit la mediul militar, 

Reed (2004, 2010) consideră că principala 

deficiență a conducătorului toxic se regăsește în 

planul relațiilor umane, un astfel de lider fiind „o 

otravă” pentru unitatea pe care o conduce. 

Acesta este, de regulă, plin de sine, abuziv, 

distructiv în raport cu relațiile interpersonale și 

indiferent la climatul din unitatea pe care o 

conduce. Schmidt (2008) consideră că 

leadershipul toxic se definește printr-o 

combinație specifică de comportamente negative 

din care fac parte: manifestarea unor emoții 

extreme și impredictibile; absența inteligenței 

emoționale; lipsa sensibilității culturale și 

interpersonale; motivarea orientată aproape 

exclusiv pe propriile interese; influențarea 

negativă a celorlalți (de exemplu, hărțuire, șantaj, 

ridiculizare etc.). Krasikova (2011) își 

fundamentează definiția pe ceea ce consideră a fi 

cele două manifestări esențiale ale conducerii 

toxice: obiective distructive și acțiuni distructive. 

În opinia ei, avem de-a face cu o conducere 

distructivă atunci când liderul urmărește în mod 

intenționat obiective care contravin intereselor 

legitime ale organizației sau subordonaților ori 

utilizează un stil de conducere care le aduce 

prejudicii acestora, indiferent de modul de 

justificare a acestor prejudicii. În spiritul acestei 

definiții, conducerea toxică include și 

manifestările deliberate care intră sub incidența 

legii: furtul, corupția, vânzarea secretelor, 

sabotajul sau trădarea. Aceeași autoare definește 

trei elemente cheie ale sindromului conducerii 

toxice: indiferența și lipsa de preocupare pentru 

confortul psihic al subordonaților; trăsături de 

personalitate și caracteristici relaționale care 

afectează negativ climatul organizațional; 

inducerea în rândul subordonaților a convingerii 

că acționează exclusiv în numele interesului 

personal (Krasikova, op. cit). 

Dacă analizăm toate aceste definiții, 

ajungem la concluzia că „toxicitatea” conducerii 

este un fenomen complex, de natură individuală, 

relațională și contextuală. Deși punctul central îl 

constituie comportamentul liderului, exercitat în 

mod conștient și deliberat, evoluția spre starea de 

toxicitate are loc doar în contextul unui răspuns 

tolerant din partea subordonaților și pe fondul 

unui mediu organizațional permisiv.  

Având în vedere specificul extrem al 

manifestărilor toxice de conducere ne putem 

aștepta ca acestea să fie mai puțin frecvente. 

Totuși, nu putem ignora faptul că liderul toxic 

induce teamă, iar aceasta blochează transparența, 

transformând mediul respectiv într-o ”oală sub 

presiune”, care nu lasă să se vadă ce este cu 

adevărat înăuntrul ei. Acest raționament este cu 

atât mai adevărat în organizațiile cu structuri 

autoritare (armată, poliție etc.). Un studiu cu 
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privire la prevalența tipurilor de conducere 

toxică în armata norvegiană, efectuat de Aasland, 

Skogstad, Notelaers, Nielsen și Einarsen (2010), 

a condus la concluzia că frecvența 

comportamentelor toxice în actul de comandă nu 

este „o anomalie”. Practic, utilizând două metode 

de evaluare, conducerea toxică a fost detectată 

într-un procent de 33,5%, respectiv 61%. Pe 

primul loc s-a poziționat stilul „pasiv laissez 

faire”, urmat de stilul „neloial insensibil” și de 

cel „deviant”. O altă concluzie a acestui studiu 

este că la aceiași comandanți se pot întâlni atât 

comportamente de conducere constructive, cât și 

distructive. Un amplu sondaj de opinie efectuat 

în rândul militarilor americani a indicat că mai 

mult de 80% dintre aceștia au observat 

manifestări specifice conducerii toxice la 

comandanții lor în ultimul an, iar 20% au afirmat 

că ei înșiși sunt subordonații direcți ai unor astfel 

de comandanți (Jaffe, 2011;  Tan & Gould, 

2011). 

Efectele conducerii toxice sunt foarte variate 

și pot fi clasificate în trei mari categorii: efecte 

asupra subordonaților (comportamentele 

liderului afectează încrederea, starea de bine și 

eficiența individuală, precum și relațiile 

interpersonale), efecte asupra organizației 

(comportamentele liderului afectează prestigiul 

și performanța organizației) și efecte cumulate 

(Popa, 2012). De cele mai multe ori conducerea 

toxică exercită o presiune puternică asupra 

subordonaților, aceștia trebuind să aleagă dacă se 

conformează și rămân în organizație sau o 

părăsesc. Jaffe (2011) observă că rămânerea și 

acceptarea mediului toxic înseamnă de cele mai 

multe ori asumarea unei stări de resemnare, 

reducerea nivelului de așteptări și a motivației, 

asumarea unei „atitudini de supraviețuire”, 

bazată pe un conformism pasiv și speranța că 

situația se va modifica după ce liderul respectiv 

va fi înlocuit sau promovat. Din păcate, acest 

mecanism induce un proces ciclic de 

autoperpetuare a conducerii toxice care poate 

afecta sever moralul și eficiența organizației. Un 

studiu efectuat de Pfister (2011) în rândul 

participanților la un curs multinațional organizat 

de Colegiul Național de Apărare din Elveția, a 

indicat existența unei corelații pozitive între 

conducerea toxică și stresul emoțional (.59), 

precum și corelații negative cu încrederea în 

comandanți (-.42) și cu motivația (-.66). 

 

 

 

Obiectivul cercetării 
 

Beneficiind de acordul autorului, ne-am 

propus ca obiectiv general realizarea unei 

versiuni românești a scalei Toxic Leadership 

(TLS). Obiectivele specifice au vizat traducerea 

și adaptarea itemilor, analiza de fidelitate a scalei 

TLS și subscalelor acesteia, evaluarea validității 

de construct și a validității de criteriu pe 

eșantionul românesc. 

 

Metoda 
 
Participanți 

Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion de 
352 de subiecți, dintre care 114 bărbați, cu vârste 
cuprinse între 22 și 66 de ani (m=40.07, 
ab.std.=11.42) și 235 femei, cu vârste cuprinse 
între 19 și 63 de ani (m=37.16, ab.std.=10.06). 

Pentru constituirea eșantionului am utilizat 
tehnica snowball. Practic, într-o primă etapă, 
chestionarul a fost aplicat pe studenții de la 
câteva programe de master, din cadrul 
facultăților de psihologie de la Universitatea din 
București și Universitatea de Vest din Timișoara. 
Condiția de includere a fost aceea de a avea un 
loc de muncă de cel puțin un an. Ulterior, 
studenți voluntari, de la ciclul de master sau de 
licență, au primit câte trei chestionare pentru a le 
aplica unor persoane din anturaj, de preferință 
părinți sau rude apropiate, cu experiență de 
muncă. Am insistat pe cerința ca persoanele 
investigate să se afle într-o relație apropiată cu 
studenții pentru a favoriza o asumare 
responsabilă în completarea chestionarului, dat 
fiind numărul mare de itemi. Având în vedere 
modul de constituire a eșantionului, compoziția 
profesională a acestuia este extrem de eterogenă. 

 

 
Metode 

Toxic Leadership Scale, elaborată de 
Schmidt (2008), este un chestionar 
multidimensional cu răspunsuri de tip Lickert, 
cotate pe 6 niveluri (1=foarte mică măsură”; 
6=foarte mare măsură”). Dimensiunile scalei au 
fost alese pe baza unei analize calitative 
extensive a literaturii științifice și unei serii de 
focus-grupuri. În urma acestui proces au fost 
generați 105 itemi, care au fost repartizați prin 
tehnica Q-Sort în cinci categorii distincte, 
corespunzătoare dimensiunilor stabilite anterior. 
Mai departe, toți  acești itemi au fost aplicați pe 
un eșantion de subiecți. În urma unei analize 
factoriale exploratorii, autorul a selecționat în 
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total 30 de itemi, repartizați în următoarele cinci 
dimensiuni:  
- auto-promovare (5 itemi - exemple: ”Își 

învinovățește subordonații ca să scape basma 
curată”; ”Caută în  mod constant să i se 
recunoască meritele personale de către 
superiorul său”) 

- conducere abuzivă (7 itemi - exemple: 
”Comunică în mod agresiv cu subordonații”; 
”Își umilește subordonații în fața altora”) 

- imprevizibilitate (7 itemi - exemple: ”Își 
modifică frecvent cerințele față de 
subordonați”; ”Climatul la locul de muncă 
este marcat de starea lui de spirit”) 

- narcisism (5 itemi - exemple: ”Are impresia 
că totul i se cuvine”; ”Crede despre sine că 
este o persoană cu calități speciale”) 

- conducere autoritară (6 itemi - exemple: 
”Are un comportament dominator față de 
subordonați”; ”Impune  subordonaților să se 
supună total cerințelor sale). 

Atât cele cinci subscale, cât și indicele 
global de toxicitate a conducerii au fost supuse 
analizei de fidelitate. Pentru evaluarea validității 
de construct, au fost aplicate concomitent două 
scale: Leader Member Exchange (LMX), care 
evaluează gradul în care liderii manifestă respect 
și încredere față de subordonați (Dansereau, 
Graen, & Haga, 1975; Scandura & Graen, 1984; 
Scandura, 1994) și Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ), care măsoară diverse 
aspecte ale conducerii transformațional-
tranzacționale (Avolio & Bass, apud Schmidt, 
2008; Muenjohn & Armstrong, 2008). Pentru 
evaluarea validității de criteriu, chestionarul a 
cuprins un item cu răspuns binar (DA/NU) 
pentru intenția părăsirii locului de muncă și o 
scală de evaluare a satisfacției în muncă formată 
din patru itemi (postul de muncă, colegi, șef și 
salariu), cu răspuns de tip Lickert pe 7 niveluri 
de cotare (1=”foarte nesatisfăcut”; 7=”foarte 
satisfăcut”). Rezultatele obținute pe eșantionul 
american vor fi prezentate comparativ cu 
eșantionul nostru, în secțiunea rezultate.  

Studiul nostru este în bună măsură o replică 
a studiului efectuat de Schmidt (2008) pentru 
realizarea scalei TL pe populația americană. În 
acest scop, am utilizat întregul set de 105 itemi 
dezvoltați de autor și nu doar cei 30 de itemi 
selectați în versiunea finală a scalei americane. 
Deși a presupus un volum mai mare de muncă, 
am considerat că această soluție ne oferă a 
asigurare de risc pentru cazul în care unii dintre 
itemii originali nu ar funcționa adecvat pe 
populația românească. 

 

Pentru obținerea versiunii românești a scalei 
TLS, toți cei 105 itemi selectați inițial de autor 
au fost supuși unui proces laborios de traducere 
și adaptare. Pornind de la o traducere inițială, am 
realizat o serie succesivă de analize de conținut 
pentru fiecare item, în cadrul colectivului de 
autori, până am ajuns la un consens cu privire la 
forma finală a tuturor itemilor.  

În paralel cu scala TLS, am supus aceluiași 
proces de adaptare și cele două scale utilizate de 
Smith (op. cit.) ca suport pentru analiza 
validității de construct divergentă, ambele 
măsurând dintr-o perspectivă pozitivă relația 
dintre șefi și subordonați: LMX (7 itemi, cu 
răspuns de tip Lickert pe 7 niveluri) și MLQ (45 
itemi cu răspuns de tip Lickert, pe 5 niveluri). 
Alături de aceste două scale, am adăugat și o 
scală de ”hărțuire sexuală la locul de muncă”, 
compusă din 7 itemi, cu răspunsuri de tip Lickert 
pe 5 niveluri, cu scopul de a investiga validitatea 
de construct dintr-o perspectivă convergentă.  

 

 

Rezultate 
 

Analiza preliminară a datelor 

În această etapă am verificat corectitudinea 

datelor și am analizat valorile lipsă. Pe 

ansamblul întregii baze de date am identificat un 

procent de 0.39% valori lipsă, pe care l-am 

apreciat ca fiind foarte mic. Ca urmare, în cazul 

variabilelor cu răspuns cantitativ, am procedat la 

înlocuirea valorilor lipsă cu mediile variabilelor 

respective. Analiza comparativă a rezultatelor 

pentru baza de date cu valori lipsă și cea cu 

valorile lipsă înlocuite arată rezultate practic 

identice.    

Tabelul 1 sintetizează principalii indicatori 

statistici descriptivi ai scorurilor obținute cu 

scalele menționate mai sus. Principalul obiectiv 

al acestei analize constă în verificarea condițiilor 

impuse de utilizarea testelor parametrice, în 

principal normalitatea distribuțiilor. Pragurile de 

semnificație ale testului Shapiro-Wilk nu susțin 

ipoteza normalității, dar acest fapt este uzual, 

având în vedere faptul că acest test este 

recunoscut ca având o putere ridicată, fiind 

foarte sensibil chiar și la abateri mici de la 

normalitate (Razali & Wah, 2010). Analizând 

valorile indicatorilor de asimetrie și boltire în 

conformitate cu pragurile propuse de Blanca, 

Arnau, López-Montiel, Bono, și Bendayan 

(2013), putem constata că cele mai multe dintre 

acestea se plasează în categoria devierilor 
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”ușoare” (.26-.75), singura scală pentru care 

acești indicatori intră în zona de abatere 

”moderată” fiind scala ”hărțuire sexuală”.   

În concluzie, având în vedere volumul 

relativ ridicat al eșantionului și abaterile relativ 

mici de la parametrii distribuției normale, ne-am 

asumat condiția de normalitate impusă de testele 

parametrice. 

 

 

Tabelul 1. Statistici descriptive (N=352) 

 Media 
Ab. std. Skewness Kurtosis Shapiro-Wilk 

 Valoare Er.std. 

Auto-Promovare 4.03 .06 1.29 -.52 -.65 p<.0005 

Conducere abuzivă 3.75 .06 1.29 -.22 -.99 p<.0005 

Imprevizibilitate 3.97 .06 1.22 -.60 -.36 p<.0005 

Narcisism 4.50 .07 1.32 -.80 -.31 p<.0005 

Conducere autoritară 4.20 .06 1.23 -.63 -.49 p<.0005 

Scor global TLS 4.12 .06 1.14 -.67 -.43 p<.0005 

MLQ 2.78 .02 .53 .41 -.01 p=.001 

LMX 3.71 .08 1.49 .25 -.77 p<.0005 

Satisfacție în muncă 3.98 .06 1.13 -.12 .04 p=.01 

Hărțuire sexuală 2.05 .05 1.02 1.25 1.42 p<.0005 

 

 
Analiza de fidelitate 

Fidelitatea este una dintre calitățile cruciale 

ale unei scale, deoarece reprezintă un indicator 

esențial al erorii de măsurare și are un impact 

direct asupra validității. În condițiile în care am 

avut o singură aplicare, forma cea mai accesibilă 

de fidelitate este consistența internă, bazată pe 

corelația inter-itemi. Am utilizat coeficientul 

mediu de corelație intra-clasă, echivalent al 

coeficientului Cronbach alfa. Avantajul acestei 

soluții este acela că, atunci când este calculat cu 

SPSS obținem și limitele intervalului de 

încredere, care sunt insistent recomandate de 

mulți autori (Duhachek & Iacobucci, 2004; 

Gliem & Gliem, 2003; Knapp, 2013; Koning & 

Franses, 2003).  Indicii de consistență internă pe 

care i-am obținut au fost de nivel ridicat, similari 

cu cei calculați pe eșantionul american. Singura 

excepție a constitut-o scala ”conducere 

autoritară”, al cărui indice Cronbach alfa a atins 

o valoare modestă (.64), aflată la limita 

acceptabilității. Corelațiile celor 6 itemi cu scala 

nu au depășit valoarea .36, plasându-se chiar sub 

pragul .10 în cazul a doi dintre aceștia: 

”Controlează modul în care subordonații își 

îndeplinesc sarcinile” și ”Se implică în toate 

deciziile, chiar dacă sunt importante sau nu”. 

Dat fiind conținutul explicit al itemilor, este greu 

de presupus că problema a apărut ca urmare a 

unei imperfecțiuni de traducere. Cel mai probabil 

este vorba de o diferență culturală. Comparativ 

cu angajații americani, cei din România par să nu 

aprecieze drept ”toxică” tendința șefilor de a 

controla modul în care își fac treaba. Am 

soluționat problema prin refacerea acestei sub-

scale cu ajutorul celor 14 itemi de bază ai 

dimensiunii ”conducere autoritară”. În final, am 

selectat o configurație de 6 itemi pentru care 

valoarea Cronbach alfa a atins un nivel 

comparativ cu al celorlalte subscale (vezi 

tabelul 2). 

Coeficienții de consistență internă pentru 

scalele destinate analizei de validitate sunt 

prezentați în tabelul 3. În acest caz, singura 

situație problematică o consemnăm pentru scala 

de satisfacție în muncă, formată doar din patru 

itemi. Deși relativ scăzut (.61), nivelul fidelității 

poate fi acceptat ca mulțumitor, dacă avem în 

vedere că această scală este compusă doar din 4 

itemi, care sunt și foarte eterogeni, fiecare item 

referindu-se la surse divergente de satisfacție: 

șeful, colegii, salariul, postul. De altfel, intenția 

autorului scalei TLS a fost ca acestea să fie 

utilizate ca scale cu un singur item în procedura 

de validare de criteriu. 
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Tabelul 2. Coeficienții Cronbach alfa pentru subscalele TLS și scorul global 

Scala 
Nr. 

itemi 

Eșantion românesc 

(N=352) 

Eșantion american 

(N=216) 

Alfa 95%CI alfa 95%CI 

Auto-promovare 5 .82 .78-.84 .91 .88-.92 

Conducere abuzivă 7 .88 .85-.89 .93 .91-.94 

Imprevizibilitate 7 .89 .87-.90 .92 .90-.93 

Narcisism 5 .90 .88-.91 .88 .85-.90 

Conducere autoritară 6 .88 .86-.90 .89 .86-.91 

Scor global TLS 30 .95 .94-.95 .97 .96-.97 

 

 

Tabelul 3. Coeficienții de fidelitate ai scalelor de validare 

 Eșantion românesc Eșantion american 

 Alfa 95% CI alfa 95% CI 

MLQ .90 .89-.92 .77 .72-.81 

LMX .91 .90-.92 .93 .91-.94 

Satisfacție în muncă .61 .54-.68 - - 

Hărțuire sexuală .85 .82-.87 - - 

 

 
Validitatea de construct 

Presupunerea fundamentală pe care se 

întemeiază construcția și utilizarea unei scale 

este aceea că scorul rezultat descrie construct 

care are semnificația psihologică atribuită, în 

cazul nostru, ”toxicitatea conducerii”. Evaluarea 

validității de construct este o sarcină dificilă și 

complexă, care nu poate fi niciodată considerată 

”suficientă” sau ”încheiată”. Ea se bazează pe o 

acumulare continuă de dovezi și argumente care 

pot fi uneori și discordante. În sprijinul validității 

de construct pot fi aduse dovezi calitative și 

indicatori cantitativi, fără să existe totuși un 

indicator cantitativ unic, dedicat (Cronbach & 

Meehl, 1955). 

Cel mai puternic argument calitativ în 

favoarea validității de construct al scalei TLS și 

subscalelor sale, constă în însuși procesul de 

fundamentare teoretică și de generare a itemilor. 

Utilizarea focus grupului pentru identificarea 

dimensiunilor, precum și a tehnicii Q-Sort pentru 

clasificarea itemilor, pot fi considerate dovezi 

concludente în sprijinul validității de construct. 

Argumentația cantitativă, la rândul ei, poate 

fi constituită pe baza unor dovezi variate. Un 

prim argument, dintre cele mai simple, poate fi 

considerată asimetria sistematic negativă a 

distribuțiilor subscalelor și scalei TLS în 

ansamblul ei. Instructajul chestionarului 

cuprinde cerința ca subiecții să răspundă la itemi 

având drept reper ”cel mai dificil șef pe care l-au 

avut vreodată”. Ca urmare, este normal să ne 

așteptăm ca răspunsurile să se concentreze pe 

valorile mari ale scalei, ceea ce conduce firesc la 

o asimetrie negativă a scorurilor. Având dovada 

unei asimetrii negative sistematice, putem 

considera că subiecții s-au referit cu adevărat la 

șefi cu manifestări negative ale 

comportamentului de conducere. 

Un al doilea argument cantitativ în sprijinul 

validității de construct pot fi considerate înseși 

valorile ridicate ale coeficienților de consistență 

internă Cronbach alfa (Bagozzi, Yi, & Phillips, 

1991; Clark, & Watson, 1995; Cook, & 

Beckman, 2006). Consistența internă reprezintă, 

cu anumite limite, gradul de concentrare a 

constructului cu itemii care îl compun, iar acest 

aspect reprezintă un argument util, chiar dacă 

insuficient, pentru validitatea de construct. O 

problemă care trebuie avută în vedere este aceea 

a dimensionalității. Așa cum știm, coeficientul 

Cronbach alfa nu este un indicator precis al 

unidimensionalității (Cortina, 1993; Schmitt, 

1996; Ş. Tan, 2009), ci estimează mai ales 

concentrația primului factor (Cronbach, 1951). 

În cazul nostru, ”conducerea toxică” este un 

construct compus din cinci dimensiuni, care se 
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doresc a fi distincte. Ca urmare, ne-am pus 

problema unidimensionalității doar pentru cele 

cinci subscale TLS. Analiza factorială a acestora 

a generat pentru fiecare dintre ele doar câte un 

singur factor, ceea ce reprezintă, alături de 

nivelul relativ ridicat al indicilor Cronbach alfa, 

un argument cantitativ suplimentar în sprijinul 

validității de construct.  

În ce privește scorul global al scalei TLS, 

acesta este prin definiție un construct 

multidimensional, a cărui validitate de construct 

impune o perspectivă factorială. În ciuda 

tentației de a utiliza analiza factorială de 

confirmare, am urmat recomandarea făcută de 

Byrne (2001, p. 99), care consideră că 

”Aplicarea analizei factoriale de confirmare pe 

instrumente aflate în etapele inițiale de 

dezvoltare reprezintă o serioasă eroare de 

utilizare a acestei strategii analitice. Prin 

testarea validității structurii factoriale a unui 

chestionar, cercetătorul caută să determine 

măsura în care fiecare item alocat unui anumit 

factor îi aparține acestuia cu adevărat. În 

general, subscalele unui instrument de măsură 

sunt considerate a reprezenta factorii, iar ca 

urmare, toți itemii unei anumite subscale este de 

așteptat să încarce factorii în care au fost 

incluși”. 

În consecință, am procedat la o analiză 

exploratorie a structurii factoriale în care am 

inclus toți cei 30 de itemi ai versiunii românești a 

scalei TLS. Având în vedere că obiectivul nostru 

este adaptarea scalei, acest demers nu poate viza 

decât identificarea structurii teoretice latente care 

explică variabilitatea răspunsurilor la itemii 

scalei, și nu reconfigurarea dimensiunilor sau a 

componenței acestora.  

Rezultatele pe care le vom prezenta mai jos 

au fost obținute cu metoda ”principal axis 

factoring” și tehnica de rotație ortogonală 

Varimax. Așa cum se știe, această tehnică 

impune restricția de generare a unor factori 

ortogonali. Deși cele cinci dimensiuni prezintă 

corelații consistente între ele (vezi tabelul 4), 

ceea ce ar fi sugerat utilizarea unei rotații oblice, 

am preferat să reținem o soluție factorială cu 

rotație ortogonală, deoarece scopul nostru a fost 

acela de a explora existența unei structuri 

factoriale ”ideale”, cu factori necorelați, care să 

ne permită identificarea componentelor 

definitorii ale constructului conducerii toxice.  

 

 

 

Tabelul 4. Intercorelațiile scalelor TLS pe eșantionul românesc (sub diagonală)  

și american (deasupra diagonalei) 

 Scale 1 2 3 4 5 6 

1 Auto-Promovare 1 .83 .73 .75 .79 .91 

2 Conducere abuzivă .75 1 .81 .70 .80 .93 

3 Imprevizibilitate .72 .75 1 .69 .76 .90 

4 Narcisism .82 .69 .74 1 .73 .84 

5 Conducere autoritară .76 .80 .77 .77 1 .91 

6 Scor global TLS .90 .89 .88 .90 .91 1 

 

 

De altfel, în opinia noastră, prima opțiune în 

alegerea tehnicii de rotație pentru analiza 

factorială exploratorie ar trebui să fie rotația 

ortogonală, rotația oblică fiind recomandabilă 

mai ales dacă nu se obține o soluție ortogonală 

interpretabilă. În cazul nostru, reținerea soluției 

bazată pe rotația ortogonală a fost justificată și 

de constatarea că, aplicând alte tehnici factoriale, 

inclusiv cu rotație oblică, am obținut o soluții 

factoriale similare. Acest fapt confirmă concluzia 

unor autori care consideră că analiza factorială 

produce rezultate similare, indiferent de 

diferitele metode de extragere a factorilor și de 

tipurile de rotație utilizate (Guadagnoli & 

Velicer, 1988; Snook & Gorsuch, 1989; Watson 

et al., apud Clark & Watson, 1994).  

În urma explorării factoriale a versiunii 

românești a scalei TLS am reținut o soluție 

interpretabilă cu patru factori, ușor diferită de 

structura celor cinci factori propuși de autorul 

scalei. Împreună, acești patru factori, reținuți pe 

baza valorilor eigenvalue și a graficului 

screeplot, acoperă 58.43% din variația totală a 

răspunsurilor, și i-am identificat după cum 

urmează:  

- Factorul 1 (18.15%; eigenvalue=15.37), pe 

care l-am identificat sub denumirea ”centrare 

pe sine”, este încărcat cu un mix de itemi ai 
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dimensiunilor ”narcisism” și ”auto-

promovare”. Acest factor, constituit prin 

combinația dintre imaginea de sine pozitivă și 

ambiția de promovare, definește aspectul 

principal al conducerii toxice. În esență, 

liderul toxic este caracterizat de ceea ce am 

putea numi ”narcisism cu propensiune de 

promovare ierarhică”.  

- Factorul 2 (14.51%, eigenvalue=1.49), 

identificat sub eticheta ”comportament 

abuziv”, este încărcat cu itemii aparținând 

dimensiunii ”comportament abuziv”. Acest 

factor atribuie conducerii toxice caracteristica 

de a ieși din normele uzuale, scrise sau 

nescrise, sub aspectul atitudinilor și 

comportamentelor în raport cu subordonații.   

- Factorul 3 (14.22%, eigenvalue=1.24), 

identificat sub eticheta ”imprevizibilitate”, 

este încărcat cu itemi aparținând dimensiunii 

omonime a scalei TLS originale. Conținutul 

acestui factor sugerează că liderul toxic este o 

persoană capricioasă și instabilă, cu un efect 

de contagiune emoțională asupra 

subordonaților.   

- Factorul 4 (11.53%, eigenvalue=0.93), 

identificat sub eticheta ”autoritarism”, este 

încărcat cu itemii aparținând dimensiunii 

”comportament autoritar”. Acest factor scoate 

în evidență faptul că liderilor toxici li se 

atribuie un comportament rigid în aplicarea 

reglementărilor, tendințe spre abuz normativ 

și control excesiv. 

 

Al treilea argument cantitativ în favoarea 

validității de construct îl reprezintă coeficienții 

de corelație care probează convergența  cu 

constructe similare sau corelațiile care pun în 

evidență divergența cu scale care măsoară 

constructe diferite. În studiul nostru, au fost 

aplicate, în paralel cu scala TLS, scalele Leader 

Member Exchange (LMX), Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ), care 

evaluează calitatea relației de conducere din 

perspectivă pozitivă, ceea ce le recomandă 

pentru evaluarea validității de construct 

divergente. Am utilizat, de asemenea o scală de 

hărțuire sexuală (HS), care vizează un aspect 

negativ al relației șef-subordonat. Având în 

vedere semnificația scalelor de validare, 

constructul conducerii toxice se poate considera 

validat dacă are corelații negative cu scalele 

LMX și MLQ, și corelații pozitive cu scala de 

hărțuire sexuală (vezi tabelul 5). 

 

 

 

Tabelul 5. Corelațiile dintre scalele TLS cu scalele de validare LMX, MLQ și HS,  

comparativ pentru eșantionul românesc și american 

  Eșantion românesc Eșantion american 

 Scale LMX MLQ HS LMX MLQ 

1 Auto-Promovare -.54 -.46 .37 -.74 -.67 

2 Conducere abuzivă -.58 -.49 .49 -.72 -.63 

3 Imprevizibilitate -.46 -.39 .37 -.64 -.58 

4 Narcisism -.48 -.36 .30 -.58 -.49 

5 Conducere autoritară -.54 -.44 .34 -.71 -.66 

6 Scor global TLS -.71 -.47 .41 -.76 -.68 

 rm -.52 -.42 .37 -.69 -.62 

Note:  

- Toate corelațiile sunt semnificative statistic, la un p<0.0005 

- Pe linia rm se află corelațiile medii ale subscalelor TLS (fără scorul global TLS) cu scalele de 

validare 

 

 

Corelațiile din tabelul 5 pot fi analizate din 

mai multe perspective: 

- În primul rând, constatăm corelații 

sistematic negative și de mărime moderată, între 

scalele TLS, inclusiv scorul global TLS, cu 

scalele LMX și MLQ. Semnul negativ al 

corelațiilor este concordant cu faptul că cele 

două scale de validare măsoară aspecte pozitive 

ale comportamentului de conducere. Aceste 

rezultatele reprezintă un argument în sprijinul 

validității de construct. 

- În al doilea rând, putem lua în 

considerare diferența dintre corelațiile 

”convergente” (media coeficienților de corelație 
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dintre subscalele TLS) și corelațiile ”divergente” 

(media corelațiilor scalelor TLS cu scalele LMX 

și MLQ). Validitatea de construct a scalei TLS ar 

fi confirmată de o corelație medie ”convergentă” 

mai mare și statistic semnificativ diferită față de 

corelația medie ”divergentă”. Argumentul în 

favoarea acestui raționament este dat de faptul că 

dacă scalele TLS ar măsura un construct perfect 

similar cu scalele LMX, MLQ, atunci mediile 

corelațiilor convergente și divergente ar fi 

identice. Evident, în acest caz luăm în 

considerare valoarea absolută a corelațiilor, nu și 

semnul lor. Efectuând calculele, am obținut o 

corelație convergentă (intrascală) medie  

rCON=.75 și o corelație divergentă (extrascală) 

medie rDIV=.48. Testul diferenței dintre acești doi 

coeficienți medii are valoarea z=3.71, care 

corespunde unui prag de semnificație p=0.0002. 

Acest rezultat susține concluzia că TLS are o 

contribuție unică, diferită de celelalte două scale, 

în măsurarea comportamentului de conducere. 

- În al treilea rând, constatăm corelații 

sistematic pozitive între subscalele TLS și scorul 

global TLS cu scala HS, care reprezintă, de 

asemenea un argument în favoarea validității de 

construct. Dintre toate corelațiile TLS cu HS, 

valoarea cea mai mare o are ”conducerea 

abuzivă”, ceea ce susține ipoteza că hărțuirea 

sexuală poate fi considerată drept o componentă 

a conducerii toxice.  

 

 
Validitatea de criteriu 

Pentru testarea validității de criteriu am 

utilizat, în primul rând, un set de patru itemi care 

evaluează satisfacția în muncă, pe o scală de la 1 

(”în foarte mică măsură”) la 7 (”în foarte mare 

măsură”) (vezi tabelul 6). 

 

 

Tabelul 6. Corelațiile scalelor TLS cu satisfacția în muncă 

 Satisfacția în raport cu: 

Postul Colegii Șeful Salariul 
Scor global 

satisfacție 

Auto-promovare -.20** -.05 -.52** -.16* -.35** (-.49) 

Conducere abuzivă -.20** -.08 -.53** -.14** -.35** (-.47) 

Imprevizibilitate -.22** -.05 -.47** -.12** -.32** (-.43) 

Narcisism -.19** -.01 -.48** -.08 -.28** (-.37) 

Conducere autoritară -.20** -.04 -.52** -.14** -.34** (-.46) 

Scor global TLS  -.22** -.05 -.56** -.14** -.37**(-.48) 

Notă: *p<0.01; *p<0.05 

 Între paranteze sunt coeficienții de corelație corectați pentru atenuarea de fidelitate 

 

 

Rezultatele confirmă relația negativă dintre 

indicatorii toxicității conducerii și satisfacția în 

muncă. O dovadă convingătoare a validității de 

criteriu este faptul că cele mai mari corelații sunt 

cu ”satisfacția față de șef”. În același timp, toate 

scalele TLS au corelații statistic nesemnificative 

cu ”satisfacția în raport cu colegii”. Corelații 

statistic semnificative, dar mici sau foarte mici, 

au rezultat în raport cu ”postul” și ”salariul”. În 

ce privește indicele global de satisfacție, calculat 

pe baza tuturor celor patru itemi, corelațiile sunt 

modeste și din cauza coeficientului de fidelitate 

relativ scăzut, motiv pentru care am inclus între 

paranteze valorile corectate pentru atenuarea de 

fidelitate. Dacă de referim doar la scorul global 

TLS, observăm că acesta are valoarea cea mai 

ridicată în raport cu șeful (-.56), comparativ cu 

ceilalți itemi de satisfacție.  

O a doua validare de criteriu a fost efectuată 

în raport cu itemul binar (DA/NU) care exprimă 

intenția de părăsire a postului de muncă (vezi 

tabelul 7), ipoteza fiind aceea că subiecții care au 

declarat că s-au gândit să părăsească locul de 

muncă vor obține scoruri mai mari la scalele 

TLS.  

Rezultatele confirmă ipoteza că nivelul 

perceput de toxicitate a conducerii este mai mare 

la grupul subiecților care au luat în considerare 

schimbarea locului de muncă. Practic, toate 

scalele dau diferențe statistic semnificative între 

cele două grupuri de intenție, iar mărimea 

efectului, evaluată cu indicele d Cohen, are 

valori peste medie.  
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Tabelul 7. Diferențele dintre medii, între cei care s-au gândit/nu s-au gândit să schimbe locul de 

muncă 

 

DA (n=249) NU (n=103) 
p 

Effect size 

m ab.st. M ab.st. d 95% CI 

Auto-Promovare 4.21 1.20 3.60 1.39 <0.001 0.48 .25-.72 

Conducere abuzivă 3.96 1.23 3.23 1.30 <0.001 0.58 .35-.84 

Imprevizibilitate 4.35 1.13 3.60 1.28 <0.001 0.64 .40-.87 

Narcisism 4.69 1.19 4.03 1.49 <0.001 0.51 .28-.75 

Conducere autoritară 4.39 1.16 3.75 1.30 <0.001 0.53 .30-.76 

Scor global TLS 4.32 1.04 3.64 1.24 <0.001 0.62 .38-.85 

 

 

 

Pentru a vedea dacă intenția de părăsire a 

locului de muncă are legătură cu toxicitatea 

conducerii, am testat un model de moderare a 

relației dintre ”indicele global de toxicitate” și 

”intenția de părăsire a locului” de muncă, având 

ca moderator ”satisfacția fata de șef”. În acest 

scop am efectuat un test ANOVA factorial, 

având ca variabilă dependentă indicele de 

toxicitate a conducerii. Interacțiunea factorilor 

”intenția de părăsire a locului de muncă” și 

”satisfacția față de șef” s-a dovedit statistic 

semnificativă (F=3.06, df=7, p=.01; partial eta 

squared=.053, observed power=.90). Rezultatul, 

ilustrat în figura 1, indică faptul că la valorile 

ridicate ale satisfacției față de șef, nivelul 

toxicității este apreciat mai ridicat de către cei 

care au intenționat să schimbe locul de muncă, 

decât cei care nu au intenționat acest lucru. 

Figura 1 ilustrează faptul că mediile la toxicitate 

pentru cei care au răspuns DA sunt diferite față 

de cei care au răspuns NU, la nivelurile peste 

medie ale satisfacției față de șef. În concluzie, 

putem aprecia că intenția de schimbare a locului 

de muncă are o legătură specifică cu toxicitatea 

conducerii, relativ independentă de satisfacția 

față de șef.  

 

 

Figura 1. Variația scorului TLS în funcție de intenția de schimbare a locului de muncă,  

mediată de satisfacția față de șef 
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Concluzii 
 

Cercetarea noastră și-a atins scopul de a 

obține o versiune românească a Toxic 

Leadership Scale elaborată de Schmidt (2008). 

Am optat pentru o soluție metodologică cât mai 

apropiată de metodologia urmată de autor, pentru 

a putea beneficia de comparabilitatea 

rezultatelor. Dat fiind deficitul de fidelitate al 

versiunii românești, pentru scala ”conducere 

autoritară”, am apelat la itemii elaborați de autor 

care nu au fost incluși în subscala inițială. 

Valorile fidelității pentru subscalele TLS și 

indicele global al acesteia s-au ridicat la niveluri 

similare cu cele de pe eșantionul american.   

Am adus câteva argumente consistente cu 

privire la validitatea de construct. Cel mai 

important dintre acestea constă în corelațiile 

sistematic negative și cu o mărime a efectului 

satisfăcătoare, pe care scalele TLS le-au obținut 

cu două scale care evaluează comportamentul de 

conducere din perspectivă pozitivă (Leader 

Member Exchange și Multifactor Leadership 

Questionnaire). De asemenea, am probat 

validitatea de construct în raport cu o scală de 

hărțuire sexuală la locul de muncă. În urma unei 

serii de analize factoriale exploratorii, am 

identificat o structură cu patru factori ortogonali 

pe care i-am identificat astfel: ”centrare pe sine” 

(compus în mare măsură din itemi ai scalelor 

originale ”promovare de sine” și ”narcisism”), 

”comportament abuziv” (încărcat cu itemi ai 

scalelor originale ”comportament abuziv” și 

comportament autoritar”), ”imprevizibilitate” 

(încărcat cu precădere cu itemi ai scalei originale 

omonime) și ”comportament autoritar” 

(încărcat preponderent cu itemi ai scalei 

originale omonime). În total, acești patru factori 

acoperă 58.43% din variabilitatea totală a 

răspunsurilor. Singura diferență care trebuie 

menționată față de modelul celor cinci 

dimensiuni propus de autorul scalei TLS, constă 

în faptul că datele noastre sugerează combinarea 

într-un singur factor a dimensiunilor ”auto-

promovare” și ”narcisism”. Acest lucru rămâne 

în concordanță cu definiția propusă de Schmidt 

(2008, p. 57) conform căreia liderii toxici sunt 

”persoane narcisiste, orientate spre promovarea 

de sine (ambele caracteristici fiind expresia unei 

”centrări pe sine”, concretizată printr-o motivare 

focalizată pe propriile interese n.n.), care se 

angajează în comportamente imprevizibile de tip 

abuziv și autoritar”. 

 

Rezultatele obținute de noi aduc argumente 

și în favoarea validității de criteriu, prin 

raportarea scalelor TLS la o serie de indicatori ai 

satisfacției profesionale. În acest sens, cea mai 

convingătoare este seria de  corelații sistematic 

negative, care depășesc de regulă nivelul -0.5, cu 

”satisfacția față de șef”. De asemenea, am 

obținut dovezi statistice pentru un nivel mai 

ridicat al scorurilor la scalele TLS, în cazul 

subiecților care și-au declarat intenția de părăsire 

a locului de muncă, comparativ cu cei care nu și-

au declarat această intenție.  

Realizarea unei versiuni românești a scalei 

de evaluare a conducerii toxice este doar un 

punct de plecare pentru investigarea acestui 

fenomen. Se impune continuarea cercetărilor 

pentru multiplicarea dovezilor în sprijinul 

validității de construct și al validității de criteriu. 

De asemenea, rămâne deschisă discuția cu 

privire la relația dintre perspectiva pozitivă a 

comportamentului de conducere și perspectiva sa 

negativă. Cu alte cuvinte, putem vorbi de două 

componente distincte sau de extreme ale unei 

dimensiuni unice? Nivelul corelațiilor pe care le-

am obținut între scalele TLS cu LMX și MLQ, 

indică un procent de aproximativ 25% de 

variabilitate comună, ceea ce sugerează mai 

degrabă concluzia unor dimensiuni distincte. 

Totuși, subiectul trebuie cercetat în continuare. 

Așa cum se impune obținerea unei imagini 

realiste cu privire la frecvența acestui fenomen în 

mediul organizațional, la factorii favorizanți și la 

modalitățile de control ale acestuia.    

Adevărata provocare însă, va consta în 

abordarea conducerii toxice în mediul real, 

sincron cu manifestarea acestuia, spre deosebire 

de abordarea retrospectivă, caracteristică 

cercetării noastre. Soluția pe care o vedem 

posibilă este mai degrabă abordarea 

”fenomenului conducerii toxice” decât 

diagnosticarea individuală a ”liderilor toxici”. În 

opinia noastră, promovarea la nivelul 

managementului organizațional a acestui concept 

poate fi de natură să aducă mai mult realism cu 

privire la evaluarea performanței de conducere. 

Prin creșterea ”vizibilității” conceptului de 

conducere toxică în mediul organizațional, a 

caracteristicilor definitorii ale acestuia, ne putem 

aștepta, nu doar la amplificarea mecanismelor de 

blocare a acestui tip de comportamente, dar și la 

stimularea unor reacții de auto-control din partea 

liderilor vulnerabili. 
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Relațiile dintre reziliență, atașamentul față de organizație, sprijinul superiorilor 
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Abstract 

Objectives: This study is an investigation into the mechanisms that intervene in the relationship between 
resilience, organizational commitment (attachment to the organization), supervisory support and loneliness at the 
workplace (LW) in a medical unit. Method: the 138 employees (80.4 % of female) of the medical unit completed 
the instruments; they answered the demographic questionnaire and the interview that examined the relationship 
with the supervisory support. We aimed to identify whether resilience and organizational commitment are 
predictors for loneliness at workplace and to examine differences in loneliness scores reported by employees who 
feel supported by their supervisors and those who do not feel supported. Results: The resilience and the attachment 
to the organization are predictors for loneliness at work; the employees who receive the support of superiors have 
lower LW scores than those who lack the support offered by superiors. Conclusions, discussion and application: 
The results of the study suggest the specific elements and strategies of the medical unit for the development of 
intervention. 

Keywords: loneliness at the workplace, resilience, organizational commitment, supervisory support 

Résumé 

Objectifs: Dans cette étude, nous avons examiné les mécanismes impliqués dans la relation entre la 
résilience, l'engagement envers l'organisation, le soutien du supérieur et la solitude au travail (LW) dans un 
établissement médical. Méthodologie: Les 138 participants (80,4 % des femmes) dans un établissement médical 
ont complété l’échelle, ont répondu au questionnaire démographique et  á l'interview qui a examiné le soutien du 
(des) supérieur (s). Nous avons cherché à déterminer si la résilience et l'engagement sont des facteurs prédictifs 
de la solitude au travail et aussi  d'examiner les différences entre les scores de la solitude déclarés par les 
employés qui se sentent soutenus par leurs supérieurs et ceux qui ne se sentent pas soutenus. Résultats: La 
résilience et l'engagement de l'organisation sont des facteurs prédictifs de LW, les employés qui sont soutenus 
par des cadres supérieurs ont obtenu des scores plus faibles pour la solitude au travail que ceux qui ne se sentent 
pas soutenus par leur hiérarchie. Conclusions, discussions et applications: Les résultats de l'étude suggèrent 
éléments médicaux spécifiques et des stratégies pour le cours de l’intervention. 

Mots-clés: la solitude au travail, la résilience, le soutien du supérieur, l'engagement envers l'organisation 

Rezumat 

Obiective: În acest studiu am examinat mecanismele care intervin în relaţia dintre reziliență, atașamentul 
față de organizație, sprijinul superiorilor și singurătatea la locul de muncă (LW) într-o unitate medicală. 
Metodologie: Cei 138 de participanti (80.4% de gen feminin) dintr-o unitate medicală au completat scalele, au 
răspuns la chestionarul demografic și la interviul care a examinat sprijinul superiorilor. Ne-am propus să 
identificăm dacă reziliența și atașamentul sunt predictori pentru singurătatea la locul de muncă şi să examinăm 
diferențele dintre scorurile la singurătate raportate de angajații care se simt sprijiniți de superiori și cei care nu se 
simt sprijiniți. Rezultate: Reziliența și atașamentul față de organizație sunt predictori pentru LW, angajații care 
sunt sprijiniți de superiori au scoruri mai mici la singuratatea de la locul de muncă decât cei care nu se simt 
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sprijiniți de superiori. Concluzii, discuţii şi aplicaţii: Rezultatele studiului sugerează elemente şi strategii 
specifice unităţii medicale, pentru dezvoltarea intervenţiilor. 

Cuvinte cheie: singurătatea la locul de muncă, reziliența, sprijinul superiorilor, atașamentul față de 
organizație  

Introducere 
 

În mediul organizațional, tot mai mulți 

manageri se simt singuri la locul de muncă iar 

această singurătate le afectează în mod negativ 

propria performanță. Pentru a se reduce 

singurătatea și pentru a preveni apariția depresiei 

la locul de muncă specialiștii recomandă 

dezvoltarea unei culturi organizaționale care să 

încurajeze o comunicare mai deschisă și care să 

favorizeze dezvoltarea rezilienței emoționale 

(Douglas, 2012). Reziliența descrie abilitatea 

indiviziilor de a se adapta la diferite condiții 

adverse, în același timp păstrându-și sensul, 

echilibrul și starea de bine mentală și fizică 

(Sergeant & Laws-Chapman, 2012). 

Singurătatea reprezintă echivalentul social al 

durerii, setei sau foamei fizice: durerea de a fi 

deconectat social, respectiv setea şi foamea de a 

avea relaţii sociale motivate şi întreţinerea 

acestor relaţii pentru supravieţuirea speciei 

(Cacioppo, Hawkley, Ernst, Burleson, Berntson, 

Nouriani & Spiegel, 2006; Cacioppo & 

Hawkley, 2009). Dar, deși la nivelul 

organizațiilor tot mai mulți manageri se simt 

singuri (Saporito, 2012; RHR International CEO 

Snapshot Survey, 2012), studiile ne arată că 

singurătatea este percepută de angajaţi, indiferent 

de nivelul ocupat în ierarhia organizaţiei, şi are 

efecte atât asupra fiecărui angajat, menținȃnd 

ridicat nivelul de cortizol, chiar și în zilele libere, 

la persoanele care se simt LW și au probleme 

legate de locul de muncă (Hisayoshi, Akira & 

Toyojiro, 2011), fiind un predictor semnificativ 

pentru hipertensiunea arterială (Hawkley, Masi, 

Berry & Cacioppo, 2006) și pentru simptomele 

depresive (Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley 

& Thisted, 2006), cȃt şi asupra organizaţiei ca un 

întreg, influențȃnd performanța angajaților 

(Stoica & Brate, 2010; Ozcelik & Barsade, 

2011). Cu toate că singurătatea ţine de condiția 

umană, fiind considerată o problemă personală, 

în perioada actuală, managerii au înțeles că este 

și o problemă a organizației (Ozcelik & Barsade, 

2011).  

Singurătatea la locul de muncă (engl. 

loneliness at work - LW) este în atenția 

specialiștilor străini de câțiva ani (Wright, 2005; 

2012; Ozcelik & Barsade, 2011; Hisayoshi et al., 

2011) dar, în organizaţiile din România, au fost 

derulate relativ puține studii care au urmărit LW 

(Stoica & Brate, 2010; 2011; 2012), acestea 

analizând relația dintre LW și atașamentul 

organizațional (Stoica & Brate, 2010; 2011), LW 

și sprijinul superiorilor (Stoica & Brate, 2010; 

2011), LW și nivelul ocupat în ierarhia 

organizațională (Stoica & Brate, 2012). 

Utilitatea acestei cercetări vine din faptul că 

analizează relația dintre reziliență, ataşamentul 

organizațional, sprijinul superiorilor și LW, 

propunându-şi să identifice resurse pentru a 

reduce nivelul de LW. Studiile susţin că scorurile 

scăzute la LW presupun un atașament 

organizațional crescut (Lindorf, 2001; Wright, 

2005; 2012) și un nivel crescut al performanței 

angajatului (Stoica & Brate, 2010; Ozcelik & 

Barsade, 2011), iar fiecare manager își dorește 

acest lucru în organizația sa. 

 

 
Singurătate la locul de muncă 

În legatură cu conceptul de singurătate, 

teoria lui Weiss (1973) propune perspectiva 

multidimensională a singurătăţii. Astfel, 

singurătatea este de natură emoţională şi/sau 

socială. În singurătatea socială, mediul social 

este perceput ca fiind nepotrivit iar singurătatea 

emoţională provine din lipsa unor relaţii 

apropiate, de familie.  

Singurătatea poate să apară ca urmare a 

deficitelor relaţionale şi teoria sugerează ideea 

conform căreia relaţiile interpersonale asigură 

anumite provizii. Aceste provizii sunt 

reprezentate de securitate din care fac parte: 

ataşamentul, hrănirea emoţională şi călăuzirea 

emoţională. Nevoia de ataşament se satisface în 

cadrul relaţiilor romantice sau a celor de 

prietenie strânsă. Un alt factor hrănitor al 

relaţiilor este afilierea, iar absenţa ei conduce la 

singurătate socială. Nesatisfacerea acestor nevoi 

de atașament și de afiliere la locul de muncă 

duce la apariția singurătății emoționale și sociale 

la loc de muncă.  
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Tot Weiss (1973) vorbeşte despre 

integrarea socială, reasigurarea valorii şi 

sentimentul alianţei pline de încredere. Astfel, 

integrarea socială se constituie pe o reţea 

comună unde persoanele schimbă relaţii, 

împărtăşesc informaţii şi experienţe. 

Reasigurarea valorii se concentrează pe 

competenţa individuală într-un rol social şi este 

specifică unei relaţii la locul de muncă. 

Sentimentul unei alianţe de încredere este dat de 

combaterea sentimentelor de vulnerabilitate şi de 

abandon. Când nevoia de securitate nu este 

satisfăcută, apare singurătatea emoţională. Dacă 

lipsesc ocaziile pentru comportamentul hrănitor 

emoțional, atunci apare sentimentul de 

neimportanţă existenţială, lipsa de sprijin şi 

asistare conduce la apariţia sentimentelor de 

singurătate şi anxietate. 

Nesatisfacerea nevoilor de afiliere duce la 

singurătate socială și, implicit, la absenţa 

integrării într-o reţea socială. Singurătatea 

socială e caracterizată prin plictiseală, 

marginalizare și lipsă de perspectivă.  

Așadar, cele două tipuri de singurătate 

diferă ca și fenomene, dar și din punct de vedere 

al remedierii lor. Pentru tratarea singurătății 

emoționale, Weiss sugerează formarea unei 

relații care să satisfacă nevoia de atașament, iar 

pentru singurătatea socială sugerează intrarea 

într-un cerc de relații de prietenie care să asigure 

integrarea socială. 

Persoanele care au starea de singurătate ca 

şi trăsătură se resemnează cu gândul că sunt 

singuri şi nu mai fac nimic pentru a depăşi 

această stare, pe când persoanele care au 

singurătatea ca şi stare sunt mult mai optimişti 

în legătură cu situaţia lor şi dezvoltă strategii de 

coping efective pentru a depăşi gândurile legate 

de singurătate (Shaver, Furman & Buhrmester, 

1985). Optimismul face parte din resursele de 

rezistenţă care permit oamenilor să depășească 

dificultățile (Carver, Scheier & Segerstromc, 

2010). Astfel că, rezumând argumentele 

specialiștilor, lipsa atașamentului, a suportului 

social, a optimismului și, implicit, a rezilienței 

favorizează apariția sentimentului de singurătate 

atât în general, cât și la locul de muncă în 

special.  

 

 
Singurătatea la locul de muncă 

Singurătatea la locul de muncă (LW, Wright, 

Burt & Strongman, 2006) poate să apară sub 

forma distresului determinat de perceperea unor 

slabe relaţii interpersonale în mediul de lucru 

(Wright et al., 2006). Discrepanţa negativă între 

relaţiile reale şi cele dorite la locul de muncă şi 

incapacitatea de a corecta acest dezechilibru 

poate genera sentimentul de singurătate la locul 

de muncă (Wright et al., 2006). Singurătatea și 

organizația sunt fenomene complexe. 

Complexitatea mediului organizațional poate să 

determine apariția sentimentelor de singurătate la 

nivelul individului ce face parte din organizație. 

Prin definiție, singurătatea este o experiență ce 

apare datorită deficitelor sociale implicate în 

mediul social. Ca și în cazul modelului 

tranzacțional al stresului ocupațional descris de 

Lazarus și Folkman (1984), singurătatea la locul 

de muncă probabil că este experimentată ca o 

tranzacție între persoană și mediul ei de lucru 

(Wright, 2012). Până acum, cercetările au urmărit 

caracteristicile personale care pot să conducă la 

singurătate iar de acum sunt necesare cercetări 

suplimentare care să analizeze motivele 

contextuale, care pot provoca sau agrava starea 

de singurătate la locul de muncă și pentru a 

înțelege mai bine interacțiunea dintre angajat și 

mediul lui de lucru. Cox (1993), influențat de 

teoria lui Lazarus și a colegilor săi, a 

conceptualizat stresul occupațional ca pe o 

tranzacție între individ și mediu, un fenomen de 

percepție influențat ciclic de mecanisme de 

feedback din mediul extern al individului. El 

descrie experiența stresului ca și conștientizarea 

dificultății de a face față unor aspecte legate de 

muncă. Dacă singurătatea la locul de muncă este 

starea psihică dată de  discrepanța între percepția 

individului asupra relațiilor interpersonale și 

relațiile sale reale, atunci acest fenomen va fi 

influențat de procesele cognitive și reacțiile 

emoționale care susțin interacțiunile individului 

în mediul său de lucru.  

Singurătatea la locul de muncă se referă la 

lipsa relaţiilor strânse, de calitate, la locul de 

muncă (Wright, 2005) și poate să fie declanşată 

de un climat organizaţional care încurajează 

individualismul combinat cu tendinţa individuală 

de a evita momentele de socializare (Wright, 

2005). 

Atunci când vorbim despre singurătatea în 

mediul muncii sau la locul de muncă (LW), știm 

că ea denaturează cogniția socială și influențează 

comportamentul interpersonal, crescând astfel pe 

de o parte ostilitatea, negativismul, stările 

depresive, anxietatea iar, pe de altă parte, 

diminuând capacitatea de cooperare (Wright, 

2012). 
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Legat de relația LW cu organizația şi 

procesele din cadrul ei, studiile arată că LW 

influențează performanța angajaților (Stoica & 

Brate, 2010; Ozcelik & Barsade, 2011), 

angajamentul faţă de organizaţie (Carmeli, 2009, 

apud Ozcelik & Barsade, 2011) și menține 

ridicat nivelul de cortizol chiar și în zilele libere 

la persoanele care se simt LW și au probleme 

legate de locul de muncă (Hisayoshi et al., 

2011).   

Singurătatea are efecte negative atât la 

nivelul organizației, dar și la nivelul persoanei 

angajate. În cercetările publicate anterior s-a 

susținut că singurătatea este un predictor 

semnificativ pentru hipertensiunea arterială 

(Hawkley et al., 2006), este asociată cu scăderea 

sistemului imunitar (Pressman, Cohen, Miller, 

Barkin, Rabin & Treanor, 2005), este predictor 

pentru simptomele depresive (Cacioppo et al., 

2006), pentru declinul cognitiv şi demenţă 

(Wilson et al., 2007; Cacioppo, Hawkley & 

Preacher, 2010). 

Dacă ne întrebăm când anume apare, de 

obicei, starea de singurătate, răspunsul este 

surprinzător. Se pare că este o experienţă 

întâlnită pe parcursul întregii vieţi: 80% dintre 

tinerii sub 18 ani şi 40% dintre adulţii care au 

peste 65 ani au raportat că s-au simţit singuri cel 

puţin o dată în viaţă (Berguno, Leroux, McAinsh 

& Shaikh, 2004; Pinquart & Sorensen, 2001; 

Weeks, 1994 apud Cacioppo et al., 2010).  

Harris Interactive Service Bureau a utilizat 

CEO Snapshot Survey şi au raportat în ianuarie 

2012 rezultatele studiului efectuat online în 

perioada octombrie-noiembrie 2011, la care au 

participat 83 de şefi de birou din SUA. Potrivit 

acestui raport 50% dintre şefii de birou se simt 

singuri la locul de muncă, iar dintre aceştia 61% 

cred că izolarea de restul colegilor le afectează 

propria performanţă. De asemnea, 70 % din cei 

ce raportează scoruri mari la singurătate cred că 

aceasta le afectează în mod negativ abilitatea de 

a-şi face foarte bine treaba la locul de muncă. 

Jumătate dintre managerii care au răspuns la 

chestionar au estimat că majoritatea celorlalţi 

lideri experimentează aceleaşi sentimente de 

singurătate (RHR International CEO Snapshot 

Survey, 2012). Aceste sentimente de LW nu sunt 

specifice doar directorilor, ele afectează orice 

individ care primeşte o formă de autoritate 

(Saporito, 2012). Specialiștii recomandă 

dezvoltarea unei culturi organizaționale care să 

încurajeze o comunicare mai deschisă și care să 

favorizeze dezvoltarea rezilienței emoționale 

pentru a preveni apariția depresiei la locul de 

muncă (Douglas, 2012). 

 

 
Reziliența emoțională 

Reziliența emoțională reprezintă capacitatea 

de a se redresa, de a-și reveni atunci cȃnd se 

confruntă cu probleme, adversități sau conflicte 

(Luthans, 2002a);  nu trebuie să te naști cu ea, 

este o capacitate ce se poate construi și care duce 

la progres și la creșterea responsabilității 

(Youssef & Luthans, 2007). Studiile au 

evidențiat faptul că nivelul de reziliență este 

predictor pentru singurătatea copiilor (Nian & 

Liu, 2009), joacă un rol important în prevenirea 

apariției singurătății la persoanele vârstnice (Lou 

& Ng, 2012) și poate să reducă singurătatea și 

depresia de la locul de muncă (Douglas, 2012). 

Reziliența reprezintă alături de optimism, 

autoeficacitate și speranță, elemente ale 

capitalului psihologic (valoarea resurselor 

umane) și sunt stări psihologice unice, 

măsurabile, care se pot dezvolta și care au impact 

asupra performanței în muncă (Rus, 2012). 

Adesea, în literatura de specialitate, ca 

variabile ale resurselor de rezistenţă sunt 

descrise optimismul și derivatele acestuia (cum 

ar fi speranța sau auto-eficacitatea), pentru că ele 

reprezintă prezenţa acelor proprietăţi 

motivaţionale, care permit oamenilor să reziste 

în faţa dificultăţilor. Ele s-au dovedit a fi foarte 

utile în a face predicţii asupra comportamentelor, 

reacţiilor emoţionale, tendinţelor de coping, 

adaptarea adecvată la situaţii dificile în viaţă 

(Carver et al., 2010). 

 

 
Singurătatea la locul de muncă și 
sprijinul superiorilor 

Lipsa sprijinului oferit de superiori este un 

predictor semnificativ puternic pentru apariția 

LW (Greenhaus, Parasuraman & Wormley, 

1990). Superiorii au un rol clar stabilit la locul de 

muncă, iar acţiunile lor pot să influenţeze starea 

de bine a angajaţilor: când superiorul previne 

supraîncărcarea cu sarcini a angajatului, prin 

coordonarea şi planificarea activităţilor atunci se 

reduce presiunea psihologică a angajaţilor 

(Gilbreath, 2001). De asemenea, dacă superiorul 

își susţine angajatul în demersurile sale, atunci se 

îmbunătăţeşte starea de bine psihologică a 

angajatului, se protejează angajatul de tensiune, 

depresie și epuizarea emoţională (Gilbreath, 

2001). Lipsa sprijinului oferit de colegii de 
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muncă este, de asemenea, un puternic predictor 

pentru apariția singurătății de la locul de muncă 

(Rook, 1988).  

 

 
Singurătatea la locul de muncă și 
atașamentul organizațional 

Sprijinul social real oferit de managerii şi 

colegii de la locul de muncă poate determina 

apariţia sentimentului de încredere şi de 

ataşament organizațional, iar dacă sprijinul social 

primit la locul de muncă este slab poate deveni o 

sursă importantă de stres, ce poate genera 

sentimente de izolare şi singurătate (Pfeifer & 

Veiga, 1999). Ataşamentul crescut faţă de 

organizaţie este considerat cel mai bun predictor 

pentru a reduce singurătatea la locul de muncă 

(Wright, 2005). De asemenea, interacţiunea 

socială ce are loc între colegi, angajaţi şi 

superiori este foarte importantă pentru succesul 

organizaţiei (Pfeifer & Veiga, 1999). Managerii 

care nu se simt sprijiniți când se află sub 

presiunea stresorilor de la locul de muncă se pot 

simţi singuri în poziţia lor executivă (Lindorf, 

2001 cit. în Wright, 2012).  

 

 

Obiectivul de cercetare 
 

Studiul are obiectivul exprorator de a 

identifica relațiile dintre variabilele reprezentate 

de reziliență, sprijinul superiorilor, atașamentul 

organizațional și starea de singurătate resimțită la 

locul de muncă de angajații unei unități 

medicale. 

 

 

Metodologia cercetării 
 

Datele fac parte dintr-un studiu mai amplu, 

derulat în perioada 26 aprilie – 27 mai 2010, ce a 

urmărit relația dintre singurătatea la locul de 

muncă, performanță, diferenţele individuale și 

caracterisiticile organizaționale, dintr-o unitate 

medicală (Stoica & Brate, 2010). 

 

 
Participanți 

Au fost incluși 138 de angajați, dintre care 

80.4% de gen feminin, 19.6% de gen masculin. 

Vârsta medie a fost de 38.29 ani, cu o abatere 

standard de 9.67 și cu vârsta cuprinsă între 22 și 

58 de ani. Dintre participanți, 22.5% au fost 

manageri. Au participat toți angajații ce și-au dat 

consimţământul informat și nu au primit 

recompense. 

 

 
Procedură 

S-a cerut acordul instituţiei pentru a obţine 

permisiunea să se realizeze studiul. Au participat 

toţi angajaţii organizaţiei şi nu a mai fost 

necesară o eşantionare a subiecţilor. Persoanele 

care au participat la cercetare au fost întrebate 

dacă acceptă acest lucru, dacă vor să răspundă la 

întrebările câtorva teste legate de cercetarea 

pentru lucrarea de disertaţie şi nu au primit 

recompense. Fiecare angajat a primit personal 

setul de teste in plicuri, le-am predat fiecăruia în 

funcție de schimbul în care lucra și le-am 

recuperat personal de la fiecare angajat în zilele 

următoare. Angajații și-au completat testele după 

preferințe: în tura de noapte, de gardă sau acasă. 

Întreaga procedură a durat 1 lună pentru că unii 

angajați se aflau în concediu de odihnă, concediu 

maternal sau zile libere și am așteptat revenirea 

lor la locul de muncă.   

 

 
Instrumente 

Pentru acest studiu am utilizat: 

Scala “Singurătatea la locul de muncă” 

(LW, Wright et al., 2006). Itemii au fost de tipul: 

“Adesea mă simt abandonat de către colegii mei 

când sunt sub presiune la serviciu” și măsurați 

pe o scală Likert cu 7 trepte de la 1 care 

înseamnă total dezacord până la 7 care înseamnă 

cu fermitate de acord. Alpha Cronbach pentru 

acest instrument utilizat în acest studiu este .92 

pe eșantionul studiat. 

Interviu cu 3 întrebări pentru a identifica 

măsura în care angajaţii percep existenţa 

sprijinului superiorilor la locul de muncă (itemi 

din „Job Diagnostic Survey”, Hackman & 

Oldham,1980 cit. în Seok & Jung, 2007) care se 

referă la sprijinul superiorilor la locul de muncă:  

de exemplu „Primeşti respect şi tratament 

corect de la şeful tău?” şi pot să răspundă cu 

„da”, „nu ştiu” sau „nu”. Pentru că nu aveam 

acceptul autorilor să folosim chestionarul am 

întocmit un interviu structurat din itemii acestuia 

iar răspunsurile primite ne-au ajutat să împărțim 

participanții în trei grupe în funcție de măsura în 

care percep existența sprijinului superiorilor: da - 

sunt mulțumiți de sprijinul primit de la superiori, 

nu - sunt nemuțumiți de sprijinul oferit de 

superiori și nu știu - sunt indiferenți față de 

sprijinul oferit de superiori. 
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Chestionarul demografic: participanții au 

completat date despre vârsta, genul, nivelul 

ocupat în ierarhia organizațională și vechimea în 

organizație. 

Din Indicatorul de Management al Presiunii 

(PMI, Williams & Cooper, 1998; Brate, 2004) 

am utilizat itemii pentru angajamentul 

organizaţional (ce măsoară cât de ataşat este de 

locul său de muncă şi în ce mod munca sa creşte 

calitatea vieţii. Itemii au fost de tipul: „Mă 

implic puternic în organizaţia pentru care 

lucrez” și măsurați pe o scală Likert cu 6 trepte 

de la 1 care înseamnă în mod foarte sigur nu este 

o sursă, până la 6 care înseamnă în mod foarte 

sigur este o sursă. Alpha Cronbach pentru 

această subscală este .70 pe eșantionul studiat. 

Am mai utilizat itemii pentru reziliență (ce 

măsoară abilitatea de a se ajusta rapid după 

nereușite sau probleme). Itemii au fost de tipul: 

„Când presiunea începe să crească la locul de 

muncă, puteţi găsi suficiente resurse şi rezerve 

de energie pe care să le utilizaţi atunci când e 

nevoie să vă lansaţi în acţiune?” și măsurați pe o 

scală Likert cu 6 trepte de la 1 care înseamnă în 

mod foarte sigur nu este o sursă, până la 6 care 

înseamnă în mod foarte sigur este o sursă. Alpha 

Cronbach pentru această subscală este .67 pe 

eșantionul studiat. 

 

 

Rezultate 
 

În Tabelul 1 se prezintă indicatorii centrali 

la variabilele LW, atașamentul organizațional și 

reziliență, ce relevă o distribuţie unimodală, 

simetrică şi mezocurtică. Având în vedere aceste 

elemente, se poate considera că scorurile 

obţinute de cei 138 de subiecţi se distribuie 

normal și aceste variabile suportă proceduri 

parametrice de analiză statistică (Sava, 2004). 

 

 

 

Tabelul 1. Indicatorii tendinței centrale pentru variabilele LW, atașamentul față de organizație și 

reziliența emoțională.  

  

Media Mediana Modul Ab.standard 

Indice de asimetrie Indice de boltire 

Variabile  Valoare Std.Error Valoare Std.Error 

Atașamentul față de 

organizație 19.65 20 20 5.05 -.12 .20 .00 .41 

Reziliența 14.71 14 14 4.10 -.29 .20 -.08 .41 

LW 53.5 54 53 19.09 .40 .20 .18 .41 

 

 

Efectuând corelația dintre LW si reziliența 

emoțională, LW și atașamentul organizațional, am 

identificat o asociere negativă semnificativă între 

reziliența emoțională și LW (r = - .30, DF = 136, 

p < .01) și o asociere negativă semnificativă între 

atașamentul organizațional şi LW (r = - .40, DF = 

136, p < .01 ). În unitatea medicală angajaţii cu un 

nivel ridicat al LW au un nivel scăzut al 

atașamentului organizațional și o rezistență 

emoțională scăzută (vezi Tabelul 2). Mărimea 

efectului (r2 = .16) pentru relația dintre 

atașamentul organizațional și LW are semnificație 

statistică, dar mai ales practică pentru 16% din 

angajați (dacă se crește atașamentul organizațional 

se pot scădea scorurile la LW); iar mărimea 

efectului (r2 = .09) pentru relația dintre reziliența 

emoțională și LW evidenţiază o legătură 

semnificativă statistic și practic (pentru 9% din 

angajații spitalului dacă se crește reziliența 

emoțională scad scorurile la LW).  
 

 

Tabelul 2.  Corelațiile între variabilele studiului 

  Atașamentul față de organizație Reziliența LW 

Atașamentul față de organizație 1   

Reziliența .31 1  

 LW -.40 -.30 1 

N = 138. Toți coeficienții de corelație sunt semnificativi la p <.01  
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Din analiza de regresie liniară am identificat 

reziliența emoțională și atașamentul atașamentul 

organizațional, ca fiind potențiali predictorii 

pentru LW. Tabelul 3 prezintă rezultatele 

analizei de regresie liniară care au evidențiat că 

variabila reziliența emoțională este potențial 

predictor negativ pentru LW (F = 13.58 , p< .01) 

iar atașamentul organizațional este un potențial 

predictor negativ puternic pentru LW (F = 26.18, 

p< .01); R2 explicând  16% și respectiv 9% din 

varianța LW). 

 

 

 

Tabelul 3. Analiza de regresie liniară vizȃnd estimarea LW pe baza predictorilor studiului (n = 138) 

 Variabile  R
2
 R

2
 ajustat F Sig. B β t Sig. 

 Reziliența .09 .08 13.58 .000 -.07 -.30 

-

3.68 .000 

 Atașamentul față de 

organizație .16 .15 26.18 .000 -.08 -.40 

-

5.11 .000 

 

 

În continuare, am efectuat analiza de 

regresie multiliniară simultană între reziliența 

emoțională și atașamentul organizațional pentru 

a prezice LW. În Tabelul 4 potențialii predictori 

atașamentul organizațional și reziliența incluşi 

în analiza de regresie conduc la un model de 

regresie semnificativ statistic (F= 16.37; p < .01) 

care este capabil să explice 44 % din evoluţia 

dispersiei LW. Astfel că, în această unitate 

medicală, reziliența (emoțională) și atașamentul 

organizațional pot prezice singurătatea la locul 

de muncă și sunt variabile la nivelul cărora 

psihologul din organizație poate să intervină 

pentru a preveni sau reduce apariția LW. 

Analiza de regresie simultană ne ajută să 

putem realiza o singură ecuație de regresie: 

 

Z LW= (-34)*Z nivelul atașamentului 

organizațional + (-19)*nivelul rezilienţei 

emoţionale 

 

Pe baza acestei ecuaţii, putem estima 

scorurile la LW  pe care le vor avea alte persoane 

cu caracteristici similare angajaţilor testaţi (Sava, 

2004) ce pot fi evaluați în condițiile selecției de 

personal. 

 

 

 

Tabelul 4. Analiza de regresie multiliniară simultană între reziliența emoțională și angajamentul față 

de organizație pentru a prezice LW (n=138) 

Variabile R
2
 R

2
 ajustat F Sig. B β t Sig. 

 Atașament față de organizație + 

reziliență .195 .183 16.37 .000     

 Atașament față de organizație                                                   -1.28 -.34 - 4.18 .000 

 Reziliența                               -.90 -.19 - 2.38 .019 

 

 

În cadrul studiului, am comparat relaţia 

dintre sprijinul oferit de superiori şi LW. Analiza 

de varianță unifactorială pentru scoruri 

necorelate a demonstrat producerea unui efect 

general semnificativ al calității sprijinului oferit 

de superiori: F (2, 135) = 19.03, p< .01. Pentru 

că F este semnificativ statistic și ne indică 

existența unor diferențe între grupele cercetării 

am utilizat comparații post hoc ale scorurilor 

raportate la LW de grupul angajaților, care se 

simt sprijiniți de superiori, faţă de cei care nu se 

simt sprijiniți și de cei care sunt neutri (vezi 

Tabelul 5). Testul Levene este nesemnificativ 

statistic, dispersiile sunt considerate a fi egale, 

iar numărul de subiecți din fiecare  grupă este 

profund inegal (45, 15 și 78). În aceste condiții, 

pentru comparațiile post hoc testul Hochberg 

GT2 este cea mai potrivită procedură de calcul a 

diferențelor specifice dintre cele 3 grupe (pentru 

detalii, vezi Sava, 2004). Prin metoda testului 

Hochberg GT2 de analiză a intervalului s-a 

descoperit că grupul nemulțumit era diferit de 
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grupul neutru și de grupul satisfăcut. Așadar, 

LW este mai mare pentru angajații care simt 

lipsa sprijinului oferit de superiori (Hochberg 

GT2 = -20.51, p < .01) în comparație cu 

scorurile la singurătate pentru angajații care sunt 

satisfăcuți (Hochberg GT2 = 18.70, p= .01) sau 

neutri (Hochberg GT2 = 20.51, p < .01) față de 

sprijinul oferit de superiori (pentru detalii, vezi 

Sava, 2004). Pentru relaţia dintre lipsa sprijinului 

oferit de superiori şi LW, coeficientul de 

determinare r 2 = 0.21 apreciază că 21 % din 

dispersia celor 2 variabile are o evoluţie comună. 

Între LW şi lipsa sprijinului oferit de superiori 

este un efect puternic cu semnificaţie statistică şi 

practică: pentru 21 de angajaţi din 100 de cazuri 

prezenţa sprijinului oferit de superiori poate 

scădea LW.   

 

 

 

Tabelul 5. Rezultatele ANOVA utilizate pentru a vedea dacă există diferențe semnificative între 

scorurile la LW raportate de cele 3 grupe și rezultatele testelor post-hoc utilizate pentru a vedea cum 

diferă grupele între ele. 

 n Levene F Hochberg GT2 

Nemulțumit 45    

Neutru 15    

Satisfăcut 78    

 Nemulțumit vs neutru    20.51** 

 Nemulțumit vs satisfăcut    18.70** 

 Între grupuri   19.03**  

 LW   1.74*     

Notă. *p=.ns., **p<.01; Nemulțumit = grupul nemulțumit de sprijinul oferit de superiori. 

Neutru = grupul indiferent față de sprijinul oferit de superiori. 

Satisfăcut = grupul mulțumit de sprijinul oferit de superiori. 

Nemulțumit vs neutru= comparație între scorurile la LW pentru grupurile nemulțumite și grupurile indiferente. 

Nemulțumit vs satisfăcut = comparație între scorurile la LW pentru grupurile nemulțumite si grupurile mulțumite 

de sprijinul oferit de superiori. 

 

 

Discuții 
 

Studiul prezentat în acest articol a urmărit 

perceperea singurătăţii la locul de muncă, în 

relaţie cu reziliența (emoțională), sprijinul 

superiorilor și atașamentul organizațional la 138 

de angajați ai unei unități medicale. Analizarea 

acestor relații este importantă pentru că 

evidențiază variabilele la nivelul cărora 

psihologul poate interveni în unitatea medicală 

pentru a reduce riscul apariției singurătăţii la 

locul de muncă (LW) și pentru a crește calitatea 

vieții angajaților, reușind să reducă absenteismul 

(Wright, 2005; 2012)  și să crească performanța 

la locul de muncă (Stoica & Brate, 2010; Ozcelik 

& Barsade, 2011). 

Cu toate că singurătatea este un fenomen 

real al societăţii (Ernst & Cacioppo, 1999), 

singurătatea la locul de muncă (loneliness at 

work, Wright, 2005) este un concept care este 

mai puţin studiat în România. 

Acest studiu evidenţiază că, pentru o 

organizaţie cu profil medical din Romania, 

atașamentul organizațional explică 16.1 % din 

variaţiile LW. Atașamentul organizațional este 

considerat cel mai bun predictor pentru LW 

(Wright, 2005) și acest ataşament poate să fie 

construit cu sprijinul şefilor şi al angajaţilor cu 

vechime în organizaţie (în conformitate şi cu 

Wright, 2005; Sergeant & Laws-Chapman, 

2012). În studiul nostru, LW este mai mare 

pentru angajații care simt lipsa sprijinului oferit 

de superiori decât pentru angajații care sunt 

multumiți sau sunt indiferenți față de sprijinul 

primit de la superiori. Rezultatele studiului 

nostru sunt conforme cu alte studii (Rook, 1988; 

Greenhaus et al., 1990) și relevă faptul că 

suportul oferit de superiori este un predictor 

semnificativ puternic pentru LW. Mai departe, 

putem continua raționamentul, acesta poate 

proteja angajatul de tensiune, depresie, epuizarea 

emoţională (cf. Gilbreath, 2001).  
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Rezultatele studiului au arătat că, pentru 

angajații acestei unități medicale, reziliența este 

un potențial predictor semnificativ pentru 

singurătatea la locul de muncă, explicând 9 % 

din varianța LW. Dezvoltarea rezilienței 

emoționale prin cursuri specifice este importantă 

pentru toate persoanele, indiferent unde lucrează 

ea fiind necesară pentru succesul personal și 

pentru starea de bine fizică și psihică pe termen 

lung (Sergeant & Laws-Chapman, 2012). La 

locul de muncă, crearea unei culturi 

organizaționale care să încurajeze o comunicare 

mai deschisă poate să favorizeze dezvoltarea 

rezilienței emoționale și se previne astfel apariția 

depresiei la locul de muncă (Douglas, 2012). 

Organizația însăși poate să favorizeze 

apariția singurătății la locul de muncă prin 

inducerea unei atmosfere pline de suspiciune și 

teamă în care angajații ajung să se simtă 

înstrăinați unii de ceilalți (Wright, 2012). Slater 

(1976) a descris modelul organizațiilor private 

care promovau individualismul, succesul 

personal și stimulau competiția și independența  

angajaților. Doar că acestea sunt împotriva 

necesității umane de bază de a aparține cuiva, de 

a aparține comunității sau altor persoane 

(Lawrence & Nohria, 2002). 

Dezvoltarea unor relații sociale la locul de 

muncă nu este un proces facil, pentru că depind 

de caracteristicile personale, de structura 

organizației și de tranzacția ce se stabilește între 

cele două (Hazan & Shaver, 1990). În plus, rolul 

pe care-l joacă managerii în organizație în unele 

cazuri îi obligă să păstreze o distanță socială și 

profesională față de subordonați și această 

distanță poate să determine și ea apariția LW 

(Wright, 2012). 

 

 

Limitele studiului 
 

Există posibilitatea ca participanții să nu 

răspundă sincer la itemii testului, singurătatea 

este considerată un stigmat echivalent cu eșecul 

pe plan social (Cacioppo, Hawkley & Preacher, 

2010). 

Rezultatele cercetării sunt valabile doar 

pentru angajații acelui spital, există 

probabilitatea ca în alte organizații scorurile la 

variabila singurătate să fie diferite. Datele sunt 

valide pentru participanții la studiu și trebuie 

interpretate cu atenție până la apariția altor 

studii.  

Deși există aceste limite, studiul deschide 

noi direcții pentru cei care studiază singurătatea 

la locul de muncă în România, în/la diverse 

tipuri de organizaţii, niveluri ierarhice şi 

categorii socio-profesionale. 

 

 

Aplicații și intervenții 
 

Dezvoltând rezilienţa emoţională, se creează 

un mediu de muncă sănătos, se reduce 

absenteismul, se îmbunătăţeşte munca în echipă 

şi creşte moralul echipei (Sergeant & Laws-

Chapman, 2012). O resursă pentru rezilința 

emoțională este reprezentată de optimism. 

Creşterea optimismului angajaţilor poate să 

conducă la creşterea performanţei, iar creşterea 

performanţei reprezintă o adevărată provocare 

pentru toţi managerii. Dezvoltarea unei culturi 

organizaționale optimiste la locul de muncă 

poate să crească starea de bine a angajaţilor şi să 

le crească optimismul şi performanţa (Medlin, 

Green & Gaither, 2010). 

Un exemplu de bună practică în vederea 

formării rezilienței emoționale este reprezentat 

de programele desfășurate la Londra. Astfel, 

asistenții medicali din Serviciul Național de 

Sănătate Britanic (NHS) sunt îndrumați să 

participe la cursuri pentru dezvoltarea rezilienței 

emoționale (Sergeant & Laws-Chapman, 2012). 

La aceste workshop-uri specialiști folosesc 

exerciții, precum crearea alegerilor alternative: 

“vreau să-l fac... pentru că”; sau exerciții pentru 

rememorarea sentimentelor simțite în cea mai 

bună zi și cu  repetarea zilnică a exercițiului. Tot 

zilnic sunt instruiți să discute despre care sunt 

dorințele lor: “îmi doresc să fac acest lucru 

foarte bine și mă ajută planificare și organizarea 

lucrurilor” și nu despre ce se urăște: “urăsc 

schimbările în ultimul minut” (Sergeant & 

Laws-Chapman, 2012) 

În vederea formării rezilienței emoționale, 

psihologul poate să construiască programe de 

training și, în cadrul acestor programe, să 

instruiască asistentele cu vechime în organizație 

să sprijine asistentele nou-venite. Dacă sunt 

sprijiniți de asistenții medicali cu experienţă, 

angajații noi pot să îşi dezvolte abilităţile 

necesare pentru a identifica declanșatorii (engl. 

the triggers) negativi ale situaţiilor stresante de 

la locul de muncă care le cauzează distres şi 

mecanisme de coping defectuoase. Astfel 

susținute, asistentele nou-angajate pot să îşi 

dezvolte ataşamentul faţă de organizaţie, 

reducându-se astfel sentimentul de izolare, pot să 
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identifice valorile proprii şi cele comune și pot să 

înveţe să aprecieze şi munca celorlaţi membri 

din echipă. În aceste condiții, angajații noi pot să 

înveţe să aprecieze şi să respecte nevoile şi 

valorile celorlalţi, să îşi formeze abilităţile 

necesare pentru a comunica eficient cu ceilalţi, 

să îşi îmbunătăţească relaţia cu pacienţii şi 

colegii și să fie mult mai atenţi la mediul de 

lucru şi să scadă astfel numărul infecţiilor 

nosocomiale (Sergeant & Laws-Chapman, 

2012). 

Când superiorii oferă feedback persoanelor 

care se simt singure, trebuie să ţină cont şi de 

pattern-ul individului singur, caracterizat ca 

neîncrezător, plin de teamă faţă de evaluarea 

negativă, anxios (Cacioppo et al., 2006; Ernst & 

Cacioppo, 1999; Cacioppo, Hawkley & 

Preacher, 2010). Caracteristicile persoanei 

singure sunt legate de deficienţe de atenţie, 

cognitive, afective şi comportamentale, care 

conduc spre îmbolnăviri și moarte (în unele 

cazuri) și au efect asupra mecanismelor genetice, 

neuronale și hormonale implicate în ceea ce 

înseamnă să fii om (Cacioppo et al., 2010). De 

asemenea, când oferă feedback, superiorul ar fi 

util să țină cont de faptul că, în situațiile când 

participanții la dialog au statut inegal, 

comunicarea nu este reciprocă (de exemplu sunt 

cazuri în care un subaltern “se deschide” mai 

greu în procesul de comunicare față de 

managerul lui) (Earle, Giuliano & Archer, 1983 

apud Wright, 2012).  

Principalele tipuri de intervenții se referă la: 

dezvoltarea abilităților sociale, furnizarea de 

sprijin social, dezvoltarea oportunităților pentru 

interacțiunea socială, abordarea cognițiilor 

sociale dezadaptative (în conformitate şi cu 

Cacioppo et al., 2010). 

La locul de muncă trebuie să acceptăm că 

singurătatea este o emoție și să o ascultăm 

(Ozcelik & Barsade, 2011). Să te simți singur la 

locul de muncă între o mulțime de colegi este 

epuizant iar organizarea de petreceri în cadrul 

firmei nu le ajută pe persoanele singure (Ozcelik 

& Barsade, 2011). Colegii care se simt singuri 

pot să fie ajutați dacă sunt implicați în discuții, 

dacă se cer informații legate despre un proiect, 

dacă sunt invitați la o cafea. Se pare că pauzele 

de cafea și discuțiile, care au loc la locul de 

muncă pot să stimuleze unitatea echipei și să 

crescă randamentul la locul de muncă (Wright, 

2012). Managerii trebuie să se asigure că 

echipele lor și membrii echipelor lor au relații 

interpersonale unii cu alții și sunt conectați între 

ei. Este un mecanism care funcționează (Ozcelik 

& Barsade, 2011 apud Korkki, 2012). 

Persoana care se simte singură este 

hipervigilentă la amenințările sociale, care 

exercită o influență puternică asupra percepției, 

cogniției și comportamentului. În acest context, 

singurătatea poate să fie diminuată reducând/ 

eliminând cogniţiile și percepțiile incorecte, 

iraţionale sau contraproductive (de exemplu prin 

tehnici raţional-emotive), care favorizează 

focalizarea atenţiei cu precădere asupra 

aspectelor sociale negative, care apar în mediu 

(Cacioppo et al., 2010). 

În concluzie, studiul de faţă a evidenţiat 

variabile pe care psihologul dintr-o organizaţie 

cu specific medical din România le poate utiliza 

ca resurse în construirea programelor de training 

necesare gestionării singurătăţii la locul de 

muncă (LW). Astfel că, sprijinul superiorilor este 

un element care poate creşte sentimentul de 

atașament organizațional, iar existenţa acestuia 

reduce LW; reziliența emoțională și atașamentul 

organizațional sunt elemente care pot să scadă 

riscul apariției LW și de un real ajutor sunt 

angajaţii cu vechime în organizaţie care, prin 

sprijinul lor direct acordat celor noi-veniţi, pot să 

construiască o echipă puternică şi să reducă 

sentimentul de singurătate resimţit la angajarea 

într-un nou loc de muncă.  

În mediul organizaţional, lipsa sprijinului 

supervizorului și a sprijinului echipei de la locul 

de muncă sunt un predictor mai bun pentru 

singurătate, decât lipsa sprijinului oferit în afara 

locului de muncă (Wright, 2012). Astfel, există 

posibilitatea să se instaleze în mod diferit 

singurătatea la locul de muncă și singurătatea în 

general, iar acest lucru poate fi cercetat în 

studiile viitoare. 

Singurătatea la locul de muncă rămâne în 

atenţia specialiştilor (Wright, 2012; Korkki, 

2012; Ozcelik & Barsade, 2011) şi în următorii 

ani, cercetătorii vor încearca, în continuare, să 

explice mecanismele ei (Cacioppo et al., 2010) şi 

să construiască programe de intervenţie şi 

prevenţie (Sergeant & Laws-Chapman, 2012), 

pentru a creşte calitatea vieţii angajatului, pentru 

a reduce absenteismul pe motiv de boală şi 

pentru a creşte performanţa. Cu toate că, în 

România, relativ puţine studii au urmărit acest 

fenomen în organizaţii diferite, considerăm pe 

viitor de interes domeniul gestionării singurătății 

la locul de muncă, pentru efectele, aplicaţiile şi 

implicaţiile sale practice. 
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Percepția angajaților asupra practicilor de HR,  
potrivirea persoană-organizație și satisfacția în muncă 
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Abstract 

This paper is based on the general assumption that human resource management practices can play an 
important role in matching people with the organisations and the jobs they work in. Also, high-performance HRM 
practices can have an influence upon employees’ outputs. The aim of this study is to investigate, on one hand, the 
relations between employees’ perceptions of HR practices and P-O fit, and on the other hand, between employees’ 
perceptions of HR practices with work engagement and job satisfaction. For collecting the data were used 
questionnaires. Results from a sample of 52 employees (67,3% women) support correlations between perceived HR 
practices and P-O fit,  work engagement and job satisfaction. In plus, results support a mediating role of P-O fit in 
the relationship between perceived HR practices and job satisfaction. The results of this study emphasizes the 
importance of HRM practices in work engagement, job satisfaction and P-O fit. 

Keywords: HRM practices; P-O fit, job satisfaction, work engagement 

Résumé 

L'étude est basée sur l'hypothèse que les pratiques de gestion des ressources humaines peuvent jouer un rôle 
important dans l'ajustement des personnes avec les organisations et les emplois qu'ils travaillent. Aussi, les 
pratiques de GRH à haut rendement peuvent avoir une influence sur les sorties des employés. Le but de cette 
étude est d'examiner, d'une part, les relations entre la perception des employés sur les pratiques de GRH et 
l'ajustement P-O, et d'autre part, entre la perception des employés sur les pratiques de GRH et l'engagement de 
travail et la satisfaction au travail. Pour la collecte des données questionnaires ont été utilisés. Les résultats d'un 
échantillon de 52 employés (67,3% femmes) soutiennent  les corrélations entre la perception des employés sur 
les pratiques de GRH et l'ajustement P-O, l'engagement de travail et aussi la satisfaction au travail. En plus, les 
résultats confirment le rôle médiateur que l'ajustement P-O a dans la relation entre la perception des employés 
sur les pratiques de GRH et la satisfaction au travail. Les résultats de cette étude soulignent l'importance des 
pratiques de GRH dans l'engagement de travail, la satisfaction au travail et l'ajustement P-O. 

Mots-clés: pratiques de GRH; l'ajustement P-O, la satisfaction au travail, l'engagement de travail 

Rezumat 

Această lucrare pleacă de la premisa că practicile de HR joacă un rol important în a potrivi candidații cu 
organizația și cu postul pentru care aplică și că o percepție a angajaților asupra acestor practici ca fiind de înaltă 
calitate influențează output-urile angajaților. Obiectivul acestei lucrări este de a studia ce relații există între 
percepțiile angajaților asupra practicilor de HR, potrivirea persoană-organizație, pe de o parte, și implicarea și 
satisfacția în muncă, pe de altă parte. Pentru colectarea datelor s-au folosit probe de tip chestionar aplicate pe un 
eșantion de 52 de angajați (67,3% femei). S-au identificat corelații pozitive între percepția angajaților asupra 
practicilor de HR și potrivirea P-O, implicarea în muncă, respectiv satisfacția în muncă. De asemenea, s-a 
constatat că potrivirea P-O mediază relația dintre percepția angajaților asupra practicilor de HR și satisfacția în 
muncă. Descoperirile studiului pun în lumină importanța practicilor HR vis-a-vis de implicarea și satisfacția în 
muncă și potrivirea P-O. 

Cuvinte cheie: practici HR, potrivirea P-O, satisfacția în muncă, implicarea în muncă 
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Introducere 
 

Lucrarea de faţă a luat naştere din dorinţa de 

a studia legăturile existente între percepția 

angajaților asupra practicilor de management al 

resurselor umane, potrivirea persoană-organizație 

și satisfacția, respectiv implicarea în muncă. În 

această lucrare, funcțiunea de resurse umane sau 

de HR apare din perspectiva rolului de partener de 

afaceri, deoarece ne propunem să accentuăm rolul 

practicilor de management al resurselor umane în 

funcționarea organizațiilor. În acest rol, 

departamentul HR implementează și utilizează 

practici de management al resurselor umane și 

servicii care susțin modelul de afaceri al 

organizației și îndeplinesc cererile managerilor și 

ale angajaților.  

Obiectivul principal al acestei lucrări este de 

a studia ce relații există între percepțiile 

angajaților asupra practicilor de resurse umane, 

potrivirea persoană-organizație, pe de o parte, și 

implicarea și satisfacția în muncă, pe de altă parte. 

Premisa de la care s-a pornit este aceea că 

practicile de resurse umane joacă un rol important 

în a potrivi candidații cu organizația și cu postul 

pentru care aplică și că o percepție a angajaților 

asupra acestor practici ca fiind de înaltă calitate 

influențează output-urile angajaților.  

 

 
Practicile de management al resurselor 
umane 

Practicile de management al resurselor 

umane sunt acele practici organizaționale care 

consolidează competențele angajaților, 

angajamentul organizațional și cultura 

organizațională. Aceste practici pot lua forma 

unor sisteme, procese, activități, norme, reguli, 

obiceiuri comportamentale acceptate sau 

așteptate și, mai pe scurt, sunt “modalități în care 

se fac lucrurile”. Practicile de resurse umane 

contribuie la eficacitatea organizațională și 

trebuie să fie identificate și implementate într-un 

mod eficient, cu costuri reduse, și să fie revizuite 

din când în când tocmai pentru a crește această 

eficacitate. Practicile de resurse umane includ: 

planificarea, recrutarea, selecția și integrarea 

resurselor umane, trainingul și dezvoltarea 

profesională, evaluarea performanțelor, 

planificarea carierei, oferirea de beneficii, 

recompense și recunoaștere, norme de siguranță 

și sănătate în muncă, politici de promovare, 

transfer și părăsire a companiei (Verma, 

Malhorta, & Bedi, 2012 ). 

Percepția angajaților asupra practicilor de 

resurse umane (de la recrutare și selecție la 

dezvoltare profesională) are un rol important în 

privința output-urilor angajaților, precum 

satisfacția în muncă, implicarea în muncă, 

angajamentul organizațional. Prin practicile de 

resurse umane se comunică informații despre 

organizație angajaților actuali sau potențiali. 

După Ryan & Ployhart (2000), cercetările 

privind percepțiile candidaților  referitoare la 

procesele de recrutare și selecție sunt foarte 

importante deoarece aceste percepții influențează 

modul în care candidatul privește organizația, 

decizia de a se alătura organizației și alte 

comportamente ulterioare. Aceste atitudini și 

comportamente pot lua multe forme. De 

exemplu, candidații care găsesc anumite aspecte 

ale procesului de selecție ca fiind invazive, 

privesc compania ca pe o opțiune mai puțin 

atrăgătoare în procesul de căutare a unei slujbe. 

Astfel, păstrarea unei imagini pozitive despre 

companie pe parcursul procesului de selecție este 

foarte importantă. Candidații care au reacții 

negative îi pot descuraja pe alți candidați să 

lucreze în acea companie și dacă simt că nu au 

fost tratați corect există foarte puține șanse ca ei 

să aplice din nou la acea companie ori să 

cumpere produsele acelei companii (Hausknecht, 

Day, & Thomas, 2004). Celani, Deutsch-

Salamon & Singh (2008) dezvoltă un model 

referitor atât la dreptatea organizațională cât și la 

încrederea candidaților în organizație, pentru a 

înțelege mai bine reacțiile candidaților pe 

parcursul procesului de selecție. Modelul 

evidențiază faptul că încrederea în organizație 

poate avea un rol critic privind reacțiile 

candidaților pe parcursul procesului de selecție. 

Astfel, aplicanții participă la procesul de selecție 

având un anumit nivel inițial de încredere în 

organizație. Acest nivel inițial de încredere 

influențează în mod semnificativ reacțiile 

candidaților. Persoanele care au un nivel inițial 

de încredere mai ridicat pot trece mai ușor cu 

vederea anumite greșeli observate în procesul de 

selecție, și astfel percep organizația ca fiind 

foarte corectă. Pe de altă parte, dacă există 

greșeli majore care să indice faptul că 

organizația nu tratează candidații în mod corect, 

persoanele cu un nivel inițial de încredere mai 

ridicat sunt mult mai dezamăgite și resimt într-un 

mod accentuat nedreptatea organizațională. 
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Potrivirea Persoană-Organizație/ 
Persoană-Post 

Practicile de management al resurselor 

umane au un rol foarte important în a potrivi 

oamenii cu organizația și cu postul pentru care 

aceștia aplică. Practicile de management al 

resurselor umane pot crește nivelul de potrivire 

dintre persoană și organizație și persoană și post 

prin comunicarea continuă a valorilor și 

caracteristicilor firmei și a cererilor și așteptărilor 

angajaților, și prin oferirea de resurse necesare 

pentru a schimba sau crește nivelul de cunoștințe 

și abilități (Boon, Den Hartoga, Boselieb, & 

Paauweb, 2011). 

Potrivirea persoană-mediu descrie potrivirea 

dintre o persoană și anumite tipuri de medii 

organizaționale. Boon și colab. (2011) arată că 

practicile de management al resurselor umane 

folosite mai ales în procesele de selecție, 

training, dezvoltare profesională și compensații 

contribuie la stabilirea și întărirea potrivirii dintre 

angajați și post sau organizație. Această potrivire 

aduce beneficii atât indivizilor cât și 

organizațiilor pentru că influențează atitudinile și 

comportamentele angajaților. 

Potrivirea persoană-organizație se referă la 

potrivirea dintre o persoană și principalele 

atribute ale organizației și potrivirea persoană-

post se referă la potrivirea dintre o persoană și 

cerințele unei slujbe. Kristoff (1996, apud 

Carless, 2005)  definește potrivirea persoană-

organizație ca fiind compatibilitatea dintre 

persoană și organizație care se întâmplă atunci 

când (a) cel puțin una dintre entități oferă 

celeilalte ceea ce are nevoie, sau (b) au 

caracteristici fundamentale asemănătoare sau (c) 

ambele. Pornind de la această definiție putem 

diferenția între potrivirea complementară și cea 

suplimentară. Potrivirea complementară se 

întâmplă atunci când o persoană răspunde 

nevoilor organizației sau organizația răspunde 

nevoilor persoanei. Cable &  Edwards (2004)  

arată că acest lucru înseamnă că un angajat are 

anumite abilități de care organizația are nevoie 

sau că organizația oferă anumite recompense de 

care angajatul are nevoie. Potrivirea 

suplimentară există atunci când o persoană și o 

organizație au caracteristici asemănătoare. O 

bună potrivire dintre persoană și organizație duce 

la o eficacitate de lungă durată, iar persoanele 

care nu se potrivesc cu organizația tind să o 

părăsească mult mai repede. 

Edwards (1991, apud Kristof-Brown, 

Zimmerman & Johnson, 2005) conceptualizează 

potrivirea persoană-post în două feluri: în primul 

rând, se referă la potrivirea cereri-abilități, în 

care cunoștințele, abilitățile și comportamentele 

angajatului corespund cerințelor postului iar, în 

al doilea rând, potrivirea persoană-post există 

atunci când nevoile, dorințele sau preferințele 

angajatului sunt satisfăcute de slujba pe care o 

are. 

Kristof-Brown și colab. (2005) au arătat că 

există legături între potrivirea persoană-

organizație, persoană-post și diferite output-uri 

organizaționale. Astfel, potrivirea persoană-post 

corelează puternic cu satisfacția în muncă, 

angajamentul organizațional și cu intenția de a 

părăsi organizația, și corelează moderat cu  

identificarea cu organizația și performanța 

organizațională. Potrivirea persoană-organizație 

corelează puternic cu satisfacția în muncă și 

angajamentul organizațional și moderat cu 

intenția de a părăsi organizația și performanța 

contextuală. Van Vuuren, Veldkamp, Jong & 

Seydel (2007, apud Biswas & Bhatnagar, 2013) 

au aratat că studiul potrivirii persoană-

organizație este important deoarece indică modul 

în care angajații dezvoltă un simț al comunalității 

și urmăresc obiectivele organizației. Acest lucru 

duce la o înțelegere mai clară a scopului slujbei 

și crește gradul de efort investit în îndeplinirea 

sarcinilor de lucru. Angajații își îndeplinesc 

îndatoririle legate de rol la un nivel crescut de 

performanță când percep o potrivire între ei și 

organizație (Arthur, Bell, Villado & Doverspike, 

2006). 

 

 
Implicarea în muncă 

Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris (2008) au 

arătat că implicarea în muncă este o stare de 

bine, o stare pozitivă de împlinire, caracterizată 

de energie, vigoare, și dedicație. Vigoarea se 

caracterizează prin niveluri ridicate de energie și 

vioiciune în timpul lucrului, disponibilitatea de a 

investi efort în muncă și perseverență în fața 

obstacolelor. A fi dedicat muncii presupune a fi 

puternic implicat în activitate și a te simți 

important, entuziasmat, inspirat și mândru. 

Implicarea presupune o concentrare totală și o 

cufundare fericită în muncă. Implicarea în muncă 

presupune un înalt nivel de energie și o puternică 

identificare psihologică cu munca, până la acel 

nivel la care postul devine elementul central în 

definirea identității cuiva. Studiile anterioare au 

demonstrat că există o corelație pozitivă între 

anumite caracteristici ale slujbei și implicarea în 
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muncă. Aceste caracteristici sunt: sprijinul din 

partea colegilor și supervizorilor, feedback-ul 

vis-a-vis de performanță, varietatea abilităților 

utilizate, autonomia și oportunitățile de a învăța 

(Bakker & Demerouti, 2008; Schaufeli & 

Salanova, 2007 apud Bakker et al., 2008). 

Angajații care au un nivel crescut de 

implicare în muncă experimentează și un nivel 

crescut de satisfacție în muncă, în special cu 

referire la conținutul muncii pe care îl găsesc 

intrinsec satisfăcător și se simt puternic legați de 

organizație, existând astfel mai puține șanse ca 

aceștia să părăsească organizația (Mohr & Zoghi, 

2008;  Biswas, 2009). 

Implicarea în muncă, măsura în care 

indivizii se identifică cu posturile lor și le 

consideră semnificative pentru cine sunt ei, 

constituie cheia pentru efortul individual, 

motivație, performanță și satisfacție. Astfel, 

organizațiile pot promova acest aspect prin 

selectarea celor mai potriviți oameni, printr-un 

climat adecvat și practici de management al 

resurselor umane care să susțină implicarea în 

muncă a angajaților. Aceste practici pot fi cheia 

unui avantaj competitiv. 

 

 
Satisfacția în muncă 

Satisfacția în muncă este “o stare 

emoțională plăcută sau pozitivă care rezultă din 

aprecierea slujbei sau anumitor aspecte ale 

slujbei de către individ ” (Rogelberg, 2007, p. 

406). Această definiție face referire atât la 

reacțiile afective ale persoanei față de slujba sa 

(sentimentele sale), cât și la evaluările cognitive 

asupra slujbei (gândurile sale). Satisfacția în 

muncă poate fi resimțită la nivele diferite: există 

o satisfacție generală și o satisfacție de fațetă, și 

este un rezultat al percepțiilor și emoțiilor cuiva 

referitoare la slujba sa, pe când implicarea în 

muncă are legătură cu conținutul intrinsec al 

muncii (Alarcon & Lyons, 2011). 

Conform lui Rogelberg (2007), natura 

muncii influențează cel mai mult satisfacția 

angajaților, însă există și alți factori precum 

expunerea la hărțuire sexuală și nedreptatea 

organizațională, oportunitățile de dezvoltare a 

carierei, constrângeri care diminuează 

performanța (de exemplu, echipament care nu 

funcționează bine), claritatea rolurilor, 

conflictele de rol, echilibrul muncă-viată 

personală,  caracteristicile slujbei la nivel de 

grup (de exemplu, cât control are echipa) și la 

nivel organizațional (legate de cultura 

organizațională), temperamentul și 

personalitatea. După cum arată Autry și 

Daugherty (2003), satisfacția în muncă 

influențează gradul de implicare al angajaților în 

cadrul companiei.  Atunci când angajații sunt 

satisfăcuți, sunt mult mai dispuși să întreprindă 

acțiuni prin care să se dezvolte sau prin care să-și 

îmbunătățească mediul de lucru. De asemenea, 

depun mai mult efort în exercitarea sarcinilor, 

încercând să își îmbunătățească performanțele și 

dau dovadă de comportamente altruiste care 

îmbunătățesc climatul organizațional. Angajații 

care nu sunt satisfăcuți în muncă sunt mai 

predispuși să întârzie la lucru, să absenteze ori să 

părăsească organizația.  

 

 
Studiul actual 

Practicile de resurse umane comunică 

mesaje angajaților. Pentru a fi eficiente, aceste 

mesaje, prin conținutul lor trebuie să fie clare, 

coerente și consistente (Bowen & Ostroff, 2004). 

Decizia de a se alătura unei companii poate fi 

influențată de percepția asupra potrivirii 

persoană-organizație, în mod indirect, prin 

intermediul atracției resimțite. De exemplu, 

atracția și decizia candidaților de a se alătura 

unei companii depinde de percepția formată pe 

parcursul procesului de selecție vis-a-vis de 

gradul de potrivire cu caracteristicile acelei 

companii (Cable & Judge, 1996, Judge & Cable, 

1997, apud Carless, 2005). Indivizii se simt mult 

mai atrași de organizații cu care împărtășesc 

caracteristici comune, precum valorile 

(Schneider, Goldstein, & Smith, 1995, apud 

Boon et al., 2011), iar intervievatorii iau în 

considerare în procesul de selecție potrivirea 

candidatului cu organizația (Kristof-Brown, 

2000). Unele companii folosesc proceduri de 

selecție și dezvoltare a angajaților bazate pe 

valorile companiei respective pentru a angaja și 

integra candidații care se potrivesc culturii 

organizaționale (Boon, Boselie, Paauwe, & Den 

Hartog, 2007). După angajare, atât procesul de 

socializare ajută la întărirea potrivirii dintre 

persoană și organizație (Cable & Parsons, 2001, 

Tae-Yeol, Cable, & Sang-Pyo, 2005), cât și 

oferirea de traininguri și posibilității de 

dezvoltare profesională (Lee & Bruvold, 2003). 

Organizațiile folosesc practici de evaluare a 

performanțelor și recompensare a angajaților 

pentru a încuraja anumite comportamente pe 

care și le doresc din partea acestora, și astfel a 

întări legătura dintre persoană și organizație 
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(Boon et al., 2007). Astfel, toate aceste practici 

de resurse umane contribuie împreună la 

stabilirea relației dintre persoană și organizație. 

Urmând aceleași raționamente, prima ipoteză a 

cercetării este formulată astfel: 

 

I 1. Cu cât percepția asupra practicilor de 

HR este mai bună, cu atât potrivirea P-O va fi 

mai mare. 

Este important ca funcțiunea HR să 

implementeze și să aplice practici care să 

dezvolte implicarea în muncă a angajaților, prin  

atragerea și reținerea talentelor, echilibrul muncă-

viață personală, împărtășirea de informații, 

recompense și recunoștere, deoarece, după cum 

menționează Bakker și colab. (2008), angajații cu 

un nivel ridicat de implicare în muncă au 

performanțe mai ridicate pentru că au adesea 

emoții pozitive, precum fericire, bucurie și 

entuziasm; starea lor de sănătate fizică și psihică 

este mai bună; își creează singuri resurse, de 

exemplu, sprijin din partea celorlalți; și îi 

determină și pe ceilalți să se implice mai mult în 

munca proprie. Implementarea acestor practici  se 

poate întâmpla printr-un proces de recrutare și 

selecție obiectiv, în care să se țină cont de 

potrivirea persoană-post, deoarece indivizii care 

percep o compatibilitate crescută între cerințele 

postului și competențele proprii vor fi mai 

predispuși să realizeze sarcinile la un înalt nivel 

de performanță (Caldwell & O’Reilly, 1990; 

Greenberg, 2002, apud Erdogan & Bauer, 2005). 

Aceștia vor fi mult mai dornici să se implice în 

muncă decât indivizii care simt că cerințele 

postului fie le depășesc, fie le subestimează 

capacitățile. De asemenea, trebuie să se țină cont 

în procesul de selecție de potrivirea dintre 

persoană și rolul pe care și-l va asuma în 

companie. Această potrivire, prin care indivizii 

își pot exprima valorile și credințele, este asociată 

cu implicarea în muncă care devine mult mai 

semnificativă (May, Gilson & Harter, 2004). O 

muncă semnificativă și inteligibilă și 

împuternicirea angajaților facilitează creșterea 

motivației și a dezvoltării profesionale (Spreitzer, 

Kizilos, & Nason, 1997, apud May et al., 2004). 

Luând în considerare studiile pe tema aceasta, cea 

de-a doua ipoteză este formulată astfel: 

 

I 2. Cu cât percepția asupra practicilor de 

HR este mai bună, cu atât implicarea în muncă 

va fi mai mare. 

Rolul practicilor de resurse umane este de a 

influența atitudinile și comportamentele 

angajaților în direcția dorită de companie, astfel 

încât să existe efecte pozitive asupra output-urilor 

angajaților. S-a demonstrat că există legături între 

justețea organizațională și satisfacția în muncă 

(Celani et al., 2008; Thomas & Nagalingappa, 

2012; Sušanj &  Jakopec, 2012). Petrescu & 

Simmons (2008) au studiat relația dintre 

practicile de management al resurselor umane și 

satisfacția generală în muncă respectiv satisfacția 

privind plata. Au descoperit că mai multe practici 

de resurse umane contribuie la creșterea 

satisfacției generale a angajaților și a celei legate 

de plată. Practicile de HR, luate în mod 

individual, au un rol funcțional (evaluare, training 

etc), dar luate împreună pot îndeplini un rol non-

instrumental, reflectând și întărind climatul 

organizațional (Bowen & Ostroff, 2004). 

Reacțiile angajaților față de practicile de resurse 

umane, atunci când sunt pozitive, duc la 

comportamente mai bune și îmbunătățirea 

performanțelor (Kinnie, Hutchinson, Purcell, 

Rayton & Swart, 2005). Practicile de resurse 

umane de înaltă performanță au rolul de a atrage 

și a reține talente, de a pregăti indivizii pentru 

îndeplinirea unor roluri provocatoare, de a ajuta 

la dezvoltarea abilităților și competențelor 

acestora și de a crește productivitatea și profitul 

companiei. De asemenea, prin intermediul 

practicilor de resurse umane trebuie să se asigure 

satisfacția angajaților deoarece angajații 

satisfăcuți pot contribui în foarte mare măsură la 

îndeplinirea obiectivelor organizaționale. 

Beneficiile și investițiile în dezvoltarea 

angajaților, un salariu mai mare, mai multă 

libertate și securitatea slujbei pe lângă un control 

redus asupra angajaților duc la creșterea gradului 

de satisfacție în muncă (Verma et al., 2012). 

Ținând cont de cercetările în domeniu, cea de-a 

treia ipoteză este formulată în acest sens: 

 

I 3. Cu cât percepția asupra practicilor de 

HR este mai bună, cu atât satisfacția în muncă 

va fi mai mare. 

Unul din scopurile practicilor de resurse 

umane este să asigure potrivirea angajaților cu 

organizația în care intră, așadar, efectul 

percepțiilor acestor practici asupra output-urilor 

angajaților, precum satisfacția în muncă, poate fi 

mediat de potrivirea persoană-organizație. 

Indivizii se simt mult mai atrași de organizațiile 

cu care împărtășesc caracteristici comune, iar 

organizația, prin practicile de resurse umane, are 

rolul de a atrage și a păstra angajații cei mai 

potriviți. Un grad ridicat de potrivire dintre 
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persoană și organizație este asociat cu output-uri 

pozitive precum satisfacția în muncă, deoarece 

nevoile indivizilor sunt împlinite și/sau indivizii 

lucrează cu alții care au caracteristici similare, pe 

când incompatibilitatea duce de obicei la 

rezultate negative (Taris & Feij, 2001). 

Westerman & Cyr (2004) arată că există corelații 

între compatibilitatea dintre valorile persoanei-

valorile organizației respectiv compatibilitatea 

individ-mediu de lucru și satisfacția în muncă. 

De asemenea, Amos & Weathington (2008) 

demonstrează că există asocieri pozitive între 

compatibilitatea valorilor angajat-organizație și 

satisfacția în muncă, respectiv angajamentul 

organizațional. Așadar, este de așteptat ca relația 

dintre percepția angajaților asupra practicilor de 

resurse umane și satisfacția în muncă să fie 

mediată de potrivirea persoană-organizație. 

Ținând cont de acest lucru, cea de-a patra ipoteză 

este formulată astfel: 

 

I 4. Potrivirea P-O mediază relația dintre 

percepția angajaților asupra practicilor de HR 

și satisfacția în muncă. 

 

 

Metodă 
 
Procedură și participanți 

Studiul de față a fost realizat în cadrul a 

două companii: o companie multinațională cu 

profil industrial și o companie mică cu profil IT, 

unde am aplicat o serie de chestionare. În 

compania multinațională, chestionarele au fost 

distribuite prin intermediul team-leaderului, 

instructajul aferent acestora subliniind caracterul 

voluntar al activității precum și confidențialitatea 

datelor, iar în cealaltă companie, distribuirea 

chestionarelor s-a făcut online, cu ajutorul 

aplicației Google Forms, participanții fiind rugați 

să acceseze un link unde se regăseau 

instrumentele alături de instructajul aferent 

fiecăruia. Directorul companiei a trimis un e-

mail în sistemul intranet, motivându-i pe angajați 

să completeze chestionarele, specificând că 

participarea este voluntară și anonimă.  

Prin urmare, eșantionul de conveniență este 

format din 52 de subiecți, toți desfășurându-și 

activitatea în sectorul privat. Dintre aceștia, 

67.3% sunt femei cu vârsta cuprinsă între 22 și 

51 de ani și  32.7% sunt bărbați cu vârsta 

cuprinsă între 22 și 35 de ani, 9.6% sunt 

căsătoriți și 90.4 % necăsătoriți, 5.8% au studii 

medii și 94.2% au studii superioare. 

Designul cercetării 

Modelul cercetării este unul non-

experimental, corelațional şi îşi propune să 

verifice relaţiile dintre următoarele variabile: 

percepția angajaților asupra practicilor de resurse 

umane, satisfacția în muncă, implicarea în 

muncă și potrivirea persoană-organizație.  

 

 
Instrumentele de cercetare 

Pentru cercetarea în cauză, a fost utilizată 

metoda anchetei pe bază de chestionar, aplicând 

următoarele instrumente: 

 

I. Scala de măsurare a percepției asupra 

practicilor de resurse umane (Perceived HR 

practices) care a fost construită de Boon, Den 

Hartoga, Boselieb & Paauweb (2011). Această 

scală conține 38 de itemi și cuprinde șapte 

subscale, astfel: 

1. Participare/ autonomie/ job design - 9 

itemi (de exemplu: „Organizația (îmi) oferă 

muncă diversificată și inteligibilă”) (coeficientul 

Cronbach Alpha = .90 pe eșantionul studiat). 

2. Recrutare/selecție - 2 itemi (de exemplu: 

„Organizația (îmi) oferă selecție 

critică/obiectivă a noilor angajați”) (coeficientul 

Cronbach Alpha = .84 pe eșantionul studiat). 

3. Training/dezvoltare profesională- 9 itemi 

(de exemplu: „Organizația (îmi) oferă 

posibilitatea de a participa la traininguri, 

cursuri și workshopuri”) (coeficientul Cronbach 

Alpha = .89 pe eșantionul studiat). 

4. Siguranța slujbei- 2 itemi (de exemplu: 

„Organizația (îmi) oferă siguranța că îmi voi 

păstra slujba”) (coeficientul Cronbach Alpha = 

.86 pe eșantionul studiat). 

5. Munca în echipă/ autonomie- 4 itemi (de 

exemplu: „Organizația (îmi) oferă posibilitatea 

de a lucra în echipă”) (coeficientul Cronbach 

Alpha = .78 pe eșantionul studiat). 

6. Evaluarea performanțelor/ recompense - 8 

itemi (de exemplu: „Organizația (îmi) oferă 

aprecieri corecte ale performanței mele”) 

(coeficientul Cronbach Alpha = .85 pe eșantionul 

studiat). 

7. Echilibrul muncă-viață personală- 4 itemi 

(de exemplu: „Organizația (îmi) oferă ore de 

lucru flexibile” (coeficientul Cronbach Alpha= 

.74 pe eșantionul studiat). 

Cele șapte subscale includ 12 practici de 

resurse umane care sunt folosite frecvent în 

literatura de specialitate. Pentru a măsura 

percepția angajaților asupra practicilor de resurse 
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umane, subiecților li s-a cerut să indice pentru 

fiecare item măsura în care cred că organizația le 

oferă o anumită practică HR (Organizația îmi 

oferă...), pe o scala Likert de 5 trepte, de la (1) - 

în foarte mică măsură la (5) - în foarte mare 

măsură. Scorurile ridicate indică faptul că 

angajații au o părere foarte bună despre practicile 

de resurse umane din compania respectivă. 

Coeficientul Cronbach Alpha pentru această 

scală, pe eșantionul studiat, este de .94. 

II. Scala pentru percepția angajaților 

asupra potrivirii cu organizația (Person-

Organization fit), construită de Cable & Judge 

(1996), cuprinde 3 itemi și răspunsurile sunt 

oferite pe o scală Likert de 5 trepte, unde (1) 

înseamnă deloc și (5) - în totalitate. Exemplu de 

item: „În ce măsură simți că valorile tale se 

potrivesc cu această organizație și cu actualii 

angajați din această organizație?” Scorurile 

ridicate indică o compatibilitate ridicată între 

persoană și organizație. Coeficientul Cronbach 

Alpha pentru această scală, pe eșantionul studiat, 

este de .89. 

III. Implicarea în muncă a fost evaluată cu 

ajutorul scalei create de Schaufeli & Bakker 

(2003). Scala, versiunea scurtă, (Utrecht Work 

Engagement Scale–9 [UWES-9]) conține 9 

itemi. Această scală a fost validată pe populația 

românească de Vîrgă, Zaborilă, Maricuțoiu & 

Sulea (2009).  Scala are următoarele trei 

subscale: vigoare (Ex: „La locul de muncă simt 

că explodez de energie”), (coeficientul Cronbach 

Alpha= .88 pe eșantionul studiat), dedicare (Ex: 

„Sunt entuziasmat/ă de locul meu de muncă”), 

(coeficientul Cronbach Alpha= .86 pe eșantionul 

studiat) și absorbție (Ex: „Mă simt fericit/ă când 

lucrez intens”), (coeficientul Cronbach Alpha= 

.83 pe eșantionul studiat). Cele 9 afirmații se 

referă la cum se simt angajații la locul de muncă. 

Aceștia trebuie să indice pe o scală Likert de 6 

puncte, de la (0) - niciodată la (6) - zilnic, dacă 

au avut vreodată sentimentele respective față de 

locul de muncă, și dacă da, cu ce frecvență. 

Scorurile ridicate indică o implicare în muncă 

crescută. Coeficientul Cronbach Alpha pentru 

această scală, pe eșantionul studiat, este de .91. 

IV. Satisfacţia în muncă a fost evaluată cu 

scala „Michigan Organizational Asessment 

Questionnaire” construită de Camman, Fishman, 

Jenkins & Klesh (1979). Scala are 3 itemi la care 

participanţii au răspuns pe o scală cu 7 puncte, 

de la (1) - dezacord total la (7) - acord total). 

Exemplu de item: „În general, îmi place să 

lucrez aici”. Scorurile ridicate indică o 

satisfacţie crescută. Coeficientul Cronbach 

Alpha pentru această scală, pe eșantionul studiat, 

este de .86. 

 

 

Rezultate 
 

Tabelul 1 prezintă media, abaterea standard, 

consistența internă, dar și corelațiile stabilite 

între variabilele introduse în studiu.  

După cum se poate observa din Tabelul 1, 

percepția angajaților asupra practicilor de resurse 

umane se asociază semnificativ și pozitiv cu 

potrivirea P-O (r = .62, p < .01), dar și 

dimensiunile scalei de măsurare a percepției 

asupra practicilor de resurse umane se asociază 

semnificativ și pozitiv cu potrivirea P-O: 

Participare/ autonomie/ job design (r = .60, 

p < .01), Recrutare/selecție (r = .60, p < .01), 

Training/ dezvoltare profesională (r = .57, 

p < .01), Muncă în echipă/ autonomie (r = .52, 

p < .01), Evaluarea performanțelor/ recompense 

(r = .39, p < .01). Aceste rezultate susțin 

Ipoteza 1. 

Percepția angajaților asupra practicilor de 

resurse umane se asociază semnificativ și pozitiv 

cu implicarea în muncă (r = .62, p < .01), dar și 

dimensiunile scalei de măsurare a percepției 

asupra practicilor de resurse umane se asociază 

semnificativ și pozitiv cu implicarea în muncă: 

Participare/ autonomie/ job design (r = .56, 

p < .01), Recrutare/selecție (r = .62, p < .01), 

Training/ dezvoltare profesională (r = .60, 

p < .01), Muncă în echipă/ autonomie (r = .49, 

p < .01), Evaluarea performanțelor/ recompense 

(r = .41, p < .01), Echilibrul muncă-viață 

personală (r = .74, p< .01 ). Astfel, avem dovezi 

empirice ce susțin Ipoteza 2. 

Percepția angajaților asupra practicilor de 

resurse umane corelează semnificativ și pozitiv 

cu satisfacția în muncă (r = .59, p < .01), dar și 

dimensiunile scalei de măsurare a percepției 

asupra practicilor de resurse umane corelează 

semnificativ și pozitiv cu satisfacția în muncă: 

Participare/ autonomie/ job design (r = .63, 

p < .01 ), Recrutare/selecție (r = .51, p < .01), 

Training/ dezvoltare profesională (r = .52, 

p < .01), Siguranța slujbei (r = .41, p < .01), 

Muncă în echipă/ autonomie (r = .41, p < .01). 

Rezultatele susțin Ipoteza 3. 

Potrivirea P-O se asociază semnificativ și 

pozitiv cu satisfacția în muncă (r = .63, p< .01). 
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Tabelul 1. Medii, abateri standard, coeficienți alpha Cronbach și coeficienți de corelație între variabile 

Variabile M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Percepția asupra practicilor 

de HR 

132.33  24.27  (0.94)           

              

2. Participare/autonomie/ job 

design 

31.56  7.23  .83** (0.90)          

              

3. Recrutare/selecție 6.52  2.17  .64** .64** (0.84)         

              

4. Training/dezvoltare 

profesională 

31.98  8.14  .79** .57** .45** (0.89)        

       

 

      

5. Siguranța slujbei 6.73  2.35  .65** .59** .45** .49** (0.86) 

 

     

       

  

     

6. Muncă în echipă/ autonomie 16.79  2.78  .50** .39** .48** .36** 0.31  (0.78) 

 

    

         

 

    

7. Evaluarea 

performanțelor/recompense 

25.69  6.90  .73** .45** .45** .58** .51** 0.34  (0.85) 

 

   

          

 

   

8. Echilibrul muncă-viață 

personală 

13.98  3.90  .38** 0.41  .28** 0.11  0.02  0.12  0.06  (0.74)    

 

          

 

  

9. Potrivirea Persoană-

Organizaţie 

11.10  2.58  .62** .60** .60** .57** 0.34  .52** .39** 0.32  (0.89)   

 

           

 

 

10. Implicarea în muncă 10.00  10.70  .62** .56** .62** .60** 0.28  .49** .41** 0.29  .74** (0.91)  

 

             

11. Satisfacţia în muncă 17.22  3.50  .59** .63** .51** .52** .41** .41** 0.33  0.24  .63** .70** (0.86) 

                            

 

 

 

Ipoteza, conform căreia Potrivirea P-O 

mediază relația dintre percepția angajaților 

asupra practicilor de HR și satisfacția în muncă, 

a fost susținută de rezultatele obținute. Pentru 

testarea acestei ipoteze a fost utilizată regresia 

ierarhică. Variabila independentă este percepția 

angajaților asupra practicilor de HR, variabila 

mediatoare este potrivirea P-O și variabila 

dependentă este satisfacția în muncă. Pentru a 

efectua analiza de mediere, am urmat modelul 

lui Baron și Kenny (1986) în 4 pași. Astfel, 

următoarele condiții trebuie îndeplinite: 

I. Existența unei corelații între percepția 

angajaților asupra practicilor de HR și potrivirea 

P-O. 

II. Existența unei corelații între potrivirea P-

O și satisfacția în muncă. 

III. Existența unei corelații între percepția 

angajaților asupra practicilor de HR și satisfacția 

în muncă  

IV. Relația dintre percepția angajaților 

asupra practicilor de HR și satisfacția în muncă, 

în contextul introducerii variabilei mediatoare, 

potrivirea P-O, deși rămâne semnificativă 
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statistic, scade semnificativ în intensitate, având 

loc o mediere parțială, sau devine 

nesemnificativă statistic, având loc o mediere 

totală. 

Condițiile medierii au fost îndeplinite, 

astfel:  

I. În primul pas al analizei de mediere am 

utilizat regresia liniară pentru a testa relația 

dintre percepția angajaților asupra practicilor de 

HR și potrivirea P-O. Conform Tabelului 2, 

există o relație semnificativă statistic între 

percepția asupra practicilor de HR și potrivirea 

P-O (β= 0.62, t= 5,67, R2= 0.39, p= .00 < .01). 

Percepția asupra practicilor de HR explică 39.2 

% din variația gradului de potrivire P-O.  

II. În al doilea pas al analizei de mediere am 

utilizat regresia liniară pentru a testa relația 

dintre potrivirea P-O și satisfacția în muncă. 

Conform tabelului 2, există o relație 

semnificativă statistic între potrivirea P-O și 

satisfacția în muncă (β= 0.63, t= 5.80, R2= 0.40, 

p= .00 < .01). Potrivirea P-O explică 40.2 % din 

variația gradului de satisfacție în muncă. 

III. În al treilea pas al analizei de mediere 

am utilizat regresia liniară pentru a testa relația 

dintre percepția angajaților asupra practicilor de 

HR și satisfacția în muncă. Conform tabelului 2, 

există o relație semnificativă statistic între 

percepția angajaților asupra practicilor de HR și 

satisfacția în muncă (β= 0.59, t= 5.19, R
2
= 0.35, 

p= .00 < .01). Percepția angajaților asupra 

practicilor de HR explică 35.1 % din variația 

gradului de satisfacție în muncă. 

IV. În al patrulea pas al analizei de mediere 

am utilizat regresia ierarhică pentru a testa relația 

dintre percepția angajaților asupra practicilor de 

HR și satisfacția în muncă în contextul 

introducerii variabilei mediatoare, potrivirea 

P-O. Conform tabelului 2, relația dintre percepția 

angajaților asupra practicilor de HR și satisfacția 

în muncă devine nesemnificativă statistic atunci 

când introduc variabila potrivirea P-O, beta 

scăzând de la 0.59 la 0.32 (β= 0.32, t= 2.39, 

R2= 0.46, p= .02 > .01), ceea ce înseamnă că 

există un efect de mediere totală. Introducând 

potrivirea P-O în al patrulea pas al ecuației de 

regresie ierarhică, R2 crește de la 0.35 la 0.46 

(ΔR2= 0,11). 

 

 

 

Tabelul 2. Testarea rolului mediator al potrivirii P-O în relația dintre percepția angajaților asupra 

practicilor de HR și satisfacția în muncă. 

    β T R² 

Pasul 1 P_HR și P-O 0.62 5.67** 0.39 

Pasul 2 P-O și  S 0.63 5.80** 0.4 

Pasul 3 P_HR și S  0.59 5,19** 0.35 

Pasul 4 P_HR, P-O, și S 0.32 2.39 0.46 

Notă: **p < .01;  P_HR= percepția angajaților asupra practicilor de HR;  

P-O= potrivirea Persoană-Organizație; S = satisfacția în muncă 

 

 

Astfel, avem dovezi empirice care susțin 

Ipoteza 4 ce prevede că potrivirea P-O mediază 

relația dintre percepția angajaților asupra 

practicilor de HR și satisfacția în muncă. 
 

 

Discuții 
 

Scopul acestui studiu a fost să cerceteze 

relațiile dintre percepțiile angajaților asupra 

practicilor de resurse umane, potrivirea 

persoană-organizație, pe de o parte, și implicarea 

și satisfacția în muncă, pe de altă parte. De 

asemenea, a fost testat rolul mediator al potrivirii 

persoană-organizație în relația dintre percepția 

angajaților asupra practicilor de resurse umane și 

satisfacția în muncă. S-au găsit relații 

semnificative statistic, iar datele au susținut 

ipotezele formulate.  

Percepția angajaților asupra următoarelor 

practici de resurse umane a corelat pozitiv cu 

potrivirea P-O: participare/ autonomie/ job 

design; recrutare/selecție; training/ dezvoltare 

profesională; muncă în echipă/ autonomie; 

evaluarea performanțelor/ recompense. Acest 

lucru înseamnă că, cu cât practicile de resurse 

umane se desfășoară la un înalt nivel de 

performanță, cu atât gradul de compatibilitate 

dintre angajați și companie va fi mai ridicat. 

Acest lucru implică faptul că, cu cât un angajat 
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simte că este mai potrivit cu postul și cu 

organizația, cu atât rezultatele muncii sale vor fi 

mai bune. Gradul de potrivire dintre persoană și 

organizație are impact asupra candidaților, 

precum și asupra specialiștilor în recrutare și a 

angajaților, influențând atitudinile, deciziile și 

comportamentele acestora. Managerii care 

doresc să profite din plin de beneficiile acestei 

potriviri, trebuie să promoveze o cultură 

organizațională puternică, evidențiind obiectivele 

și valorile organizației și contribuțiile acesteia 

referitoare la carierele angajaților. De asemenea, 

trebuie să încurajeze implementarea și utilizarea 

de practici de resurse umane de înaltă 

performanță, nefiind suficientă o simplă 

îndoctrinare a angajaților cu valorile companiei. 

Gradul de potrivire dintre persoană și organizație 

poate fi crescut prin îmbunătățirea anumitor 

caracteristici ale slujbei, precum nivelul de 

autonomie și participare, prin recrutarea și 

selecția celui mai potrivit candidat, prin oferirea 

de trainiguri și posibilității de a lucra în echipă și 

recunoașterea meritelor acesteia, printr-un sistem 

de evaluare a performanțelor corect și 

recompensare pe măsură. Selectarea angajaților 

ale căror personalități sunt compatibile cu 

organizația și cultura acesteia creează o forță de 

muncă flexibilă, ceea ce duce la o adaptare mai 

ușoară în condițiile apariției schimbărilor. 

Angajații pot percepe o compatibilitate înaltă 

între ei și slujbele lor, dar pot să nu fie 

compatibili cu organizația, să nu împărtășească 

valorile acesteia, și invers. Astfel, dacă angajații 

se simt compatibili într-o mică măsură cu  

organizația, oferirea de programe de training îi 

poate ajuta pe aceștia să cunoască valorile 

companiei, ce îi ajută să se identifice cu acestea, 

astfel încât să nu își mai dorească să parăsească 

compania (Chang, Chi, & Chuang, 2010). Pentru 

a maximiza beneficiile și minimiza costurile, 

companiile trebuie sa utilizeze un set de practici 

de management al resurselor umane care să 

asigure selectarea celor mai potriviți candidați 

atât cu postul, cât și cu organizația. În acest 

proces, accentul trebuie să cadă asupra acestei 

potriviri. De asemenea, angajații își întăresc 

această relație de compatibilitate dacă primesc 

sprijin în procesul socializării pe parcursul 

integrării în organizație. Pentru a facilita această 

socializare, se pot crea programe de training prin 

care angajații mai experimentați să le explice 

noilor veniți tot ceea ce au nevoie să știe referitor 

la cultura și climatul organizațional. Pe lângă 

aceste traininguri sociale, participarea angajaților 

la traininguri  prin care  li se oferă șansa de a se 

dezvolta profesional reduce gradul perceput de 

incompatibilitate cu firma și gradul de 

insatisfacție la locul de muncă. De asemenea, o 

evaluare corectă a performanțelor scade gradul 

de frustrare și duce la o mai bună înțelegere 

asupra a ceea ce se cere de la angajat.  

Percepția angajaților asupra următoarelor 

practici de resurse umane a corelat pozitiv cu 

implicarea în muncă: participare/autonomie/job 

design; recrutare/selecție; training/ dezvoltare 

profesională; muncă în echipă/ autonomie; 

evaluarea performanțelor/ recompense; echilibrul 

muncă-viață personală. Astfel, cu cât angajații 

sunt mai nemulțumiți de procesele de resurse 

umane, cu atât vor fi mai puțin implicați în 

munca lor, fapt ce va duce la comportamente de 

retragere și contraproductive. Această lipsă de 

implicare va duce și la o lipsă de satisfacție în 

muncă. Implicarea în muncă presupune și o 

identificare cu slujba. Astfel, rezultatele muncii 

devin foarte importante. Aceste rezultate sunt 

apreciate printr-un proces de evaluare a 

performanțelor. Cu cât acest proces se va 

desfășura la un înalt nivel de performanță, cu atât 

angajații vor fi mai implicați în muncă, deoarece 

vor primi feedback-ul de care au nevoie referitor 

la calitatea muncii lor și le vor fi recunoscute 

meritele. Angajații implicați în munca lor 

muncesc cu pasiune și se simt profund conectați 

cu firma în care lucrează, astfel reacționează 

intens la modul în care compania îi tratează. De 

exemplu, dacă organizația își ia angajamentul să 

se ocupe de creșterea și dezvoltarea personală și 

profesională a angajaților, aceștia  se vor simți 

îndatorați și astfel vor fi mult mai dispuși să 

depună eforturi pentru a crește eficacitatea 

organizațională. Implicarea în muncă are efecte 

pozitive asupra output-urilor organizaționale, 

astfel, în loc să se cheltuie resurse pentru 

obținerea și îmbunătățirea anumitor atitudini și 

stări motivaționale, aceste resurse se pot investi 

în practici de resurse umane care să contribuie la 

implicarea angajaților în munca lor.  

Percepția angajaților asupra următoarelor 

practici de resurse umane s-a asociat pozitiv cu 

satisfacția în muncă: participare/autonomie/job 

design; recrutare/selecție; training/ dezvoltare 

profesională; siguranța slujbei; muncă în echipă/ 

autonomie. Acest lucru înseamnă că, cu cât 

angajații sunt mai nemulțumiți de procesele de 

resurse umane, cu atât vor fi mai puțin satisfăcuți 

de munca lor. Astfel, prin îmbunătățirea acestor 

procese se poate obține o creștere a gradului de 
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satisfacție în muncă. O modalitate ar fi 

implicarea angajaților în sisteme de lucru 

flexibile, unde există o autonomie crescută vis-a-

vis de modul de efectuare a sarcinilor și 

implicarea acestora în sarcini de echipă. În plus, 

dezvoltarea profesională va crește satisfacția în 

muncă a angajaților prin creșterea controlului 

asupra propriilor cariere, prin sentimentul că sunt 

valorizați atât în interiorul, cât și in exteriorul 

organizației, prin sentimente pozitive față de un 

angajator căruia îi pasă de angajații săi. 

Oportunitățile și beneficiile oferite de către 

companie duc la percepția angajaților că nevoile 

lor sunt satisfăcute. Aceste rezultate sunt în 

concordanță cu rezultatele obținute de alți 

cercetători precum Verma și colab. (2012) care 

au demonstrat că există o corelație între 

percepția asupra practicilor de resurse umane și 

satisfacția în muncă și că aceste percepții diferă 

în funcție de genul persoanei; Jha & 

Bhattacharyya (2012) au demonstrat că există 

corelații pozitive între practicile de recrutare și 

selecție, precum oferirea de informații relevante 

despre post, proceduri de selecție adecvate, 

planificarea resurselor umane, și satisfacția 

angajaților. 

De asemenea, s-a confirmat rolul mediator 

al potrivirii persoană-organizație în relația dintre 

percepția angajaților asupra practicilor de resurse 

umane și satisfacția în muncă. Acest rezultat se 

află în concordanță cu rezultatele obținute de alți 

cercetători (Boon și colab., 2011). S-a constatat 

un efect de mediere totală. Acest lucru implică 

faptul că practicile de management al resurselor 

umane îi ajută pe angajați să simtă că răspund 

nevoilor organizației și că organizația răspunde 

nevoilor acestora și că personalitatea, atitudinile 

și valorile lor sunt compatibile cu  valorile, 

obiectivele, structurile, procesele și cultura 

organizației. Acest lucru duce, la rândul său, la 

creșterea gradului de satisfacție în muncă. 

Studierea potrivirii persoană-organizație 

ajută la o mai bună înțelegere a consecințelor pe 

care le au  percepțiile angajaților asupra 

practicilor de resurse umane. Aceste percepții se 

asociază cu atitudinile angajaților și cu 

sentimentul de compatibilitate cu organizația. 

Astfel, pe baza rezultatelor obținute, putem 

concluziona că obiectivele studiului au fost 

îndeplinite. 

 

 

 

Limitele studiului și direcții viitoare 
de cercetare 
 

Studiul de față are anumite limite. În primul 

rând, numărul redus de subiecți constituie un 

dezavantaj al studiului. În al doilea rând, fiind un 

studiu transversal, nu pot fi testate relații cauzale. 

De asemenea, aspectele studiate au fost măsurate 

prin chestionare de tip auto-raportare, fapt ce 

poate duce la creşterea riscului de dezirabilitate 

socială a răspunsurilor. 

Ca direcție de cercetare viitoare, se poate 

studia rolul moderator al potrivirii Persoană-

Organizație și Persoană-Post în relația dintre 

percepția asupra practicilor de HR și diferite alte 

output-uri organizaționale (cum ar fi, intenția de 

a părăsi organizația). De asemenea, se pot studia 

relațiile cauzale dintre variabilele din prezentul 

studiu, prin proiectarea unor studii longitudinale, 

pe un număr mai mare de participanți. 

 

 

Implicații practice 
 

Studiul cuprinde concepte și investighează 

relații de interes actual pentru mediul 

organizațional. Studiul percepțiilor angajaților 

asupra practicilor de resurse umane ajută la 

descoperirea anumitor consecințe ale acestor 

percepții și la prevenirea unor comportamente 

care nu sunt de dorit într-o organizație și au rolul 

de a îmbunătăți eficacitatea organizațională și, 

astfel, de a spori productivitatea. Un sistem de 

practici de resurse umane de înaltă performanță 

trebuie să: se asigure că angajații au abilitățile și 

competențele necesare pentru a realiza cu succes 

sarcinile de lucru, să dezvolte motivația 

angajaților și să ofere angajaților șansa de a 

participa, de a se implica. Pe lângă selecție, 

training, evaluarea performanțelor, acest sistem 

trebuie să includă recompense pentru 

performanță, practici de implicare a angajaților, 

grupuri de rezolvare de probleme, munca în 

echipă, accesul la informații. Conform lui  Jiang, 

Lepak, Hu & Baer (2012), utilizarea practicilor 

de resurse umane care dezvoltă cunoștințele și 

abilitățile angajaților, cresc motivația și oferă 

șansa de a-și aduce contribuția personală este 

asociată cu output-uri pozitive precum un mai 

mare angajament organizațional, o mai mică 

fluctuație de personal, o creștere a productivității 

și a satisfacției în muncă. 

Este important să fie studiate relațiile dintre 

practicile HR și output-urile angajaților deoarece 
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practicile HR constituie “coloana vertebrală” a 

unei organizații, iar calitatea acestora are 

legătură cu atitudinile și comportamentele 

angajaților care, la rândul lor, au legătură cu 

eficacitatea și performanța organizațională. Prin 

aceste practici se asigură selectarea celui mai 

bun candidat, care să se potrivească cu 

organizația în care intră și cu postul pe care îl va 

ocupa. Odată intrat în organizație, practicile de 

resurse umane îl susțin în procesul de integrare 

pentru a grăbi și facilita acomodarea și adaptarea 

în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune 

în cel mai scurt timp posibil; practicile de resurse 

umane contribuie la o evaluare corectă și 

adecvată a performanțelor urmată de feedback, 

pentru a afla unde să se investească în vederea 

îmbunătățirii acestora; de asemenea, funcțiunea 

HR poate să implementeze sisteme de plată și 

recompense care să îi motiveze pe angajați. 

Toate acestea, dar nu numai, contribuie  la 

creșterea gradului de satisfacție și implicare în 

muncă a angajaților, care vor contribui la 

dezvoltarea și profitabilitatea companiei. Prin 

intermediul practicilor de resurse umane se poate 

crește nivelul de potrivire dintre persoană-

organizație și persoană-post, comunicând în mod 

constant angajaților valorile și caracteristicile 

organizației și  ceea ce se cere și se așteaptă de la 

aceștia, și prin oferirea resurselor care să 

modifice ori să dezvolte cunoștințele și abilitățile 

angajaților. Astfel, oferind angajaților un sistem 

de practici de management al resurselor umane 

de înaltă performanță va duce la creșterea 

potrivirii dintre persoană-organizație și persoană-

post pentru a duce la o mai bună eficacitate şi 

performanţă organizaţională, firma recuperându-

și investiția în procesele de resurse umane prin 

rezultatele obținute de angajați.   

Pentru ca firmele să beneficieze într-adevăr 

de pe urma practicilor de management al 

resurselor umane, trebuie să acorde importanță 

gradului de potrivire dintre persoană și 

organizație pe parcursul procesului de selecție. 

 

Notă: Mulțumiri d-nei prof. Conf. univ. dr. Delia 

Vîrgă pentru sprijinul acordat. 
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Abstract 

The purpose of the paper was to see if job demands, job resources as well as self-efficacy can be 

successfully used as predictors for the up mentioned intentions. Data was collected from both blue collar and 

white - collar types of work. Questionnaires were applied to a sample of 64 employees. The hypotheses were 

tested by conducting a multiple hierarchical regression for both dependent variables. Results show that type of 

work was the only significant predictor in determining the intent to retire early or not. Additionally, 

psychological job demands as well as education level have been shown to significantly predict the intent to work 

after retirement. The results highlight key aspects that both employer and employee should take into 

consideration when creating strategies for retirement. In doing so, we will be creating a much safer  environment 

in which employees can  tackle this important milestone without increasing their changes of stress and/or other 

negative outcomes. 

Keywords: job demands, job resources, self-efficacy, early retirement intent, intent to work after retirement 

Résumé 

Le but de cette étude était d'examiner le rôle des exigences psychologiques et physiques; et l'auto-efficacité 

par rapport à l'intention de la retraite anticipée, ou l'intention de travailler après la retraite. Collecte des données 

et des questionnaires ont été appliqués à un échantillon 64 par les employés dans diverses industries. Les 

hypothèses ont été testées en réalisant deux régressions hiérarchiques pour chacune des variables dépendantes. 

Les résultats montrent que le type de travail effectué (bleu / cols blancs) est un prédicteur important des 

intentions de retraite anticipée. Aussi, si ils ont l'intention de continuer à travailler après la retraite, les exigences 

psychologiques du travail et le niveau d'éducation ont été trouvés comme prédicteurs statistiquement 

significatifs. Auto-efficacité n'a pas été identifiée comme un facteur prédictif dans tous les cas. Les résultats 

mettent en évidence les questions importantes que nous, devraient être considéré à la fois employeur et les 

employés lors de la création de stratégies pour la retraite. On peut donc fournir un meilleur soutien aux futurs 

retraités dans cette période de transition, réduisant ainsi les conséquences négatives qui peuvent se produire à la 

fois sur le plan physique, mais aussi psychologique. 

Mots-clés: exigences physiques, les exigences psychologiques, l'auto-efficacité, la retraite anticipée, la 

retraite 

Rezumat 

Scopul acestei lucrări a fost investigarea rolului solicitărilor psihologice și fizice, precum si a auto-eficienței 

în relația cu intenția de pensionare anticipată, respectiv cu intenția de a munci după pensionare. Pentru colectarea 

datelor s-au aplicat chestionare pe un eșantion de 64 de angajați, din diverse sectoare. Ipotezele au fost testate 

prin realizarea a două regresii ierarhice, pentru fiecare dintre variabilele dependente. Rezultatele relevă faptul că 

tipul de muncă realizat (functionari și muncitori) este un predictor important al intenției de pensionare anticipată. 

De asemenea, în cazul intenției de a continua munca și după pensionare, cerințele psihologice ale postului, cât și 

nivelul de educație au fost găsiți ca predictori semnificativi statistici. Auto-eficiența nu a fost identificată ca 

predictor în nici unul dintre cazuri. Rezultatele pun în evidență aspecte importante care considerăm că ar trebui 

să fie luate în considerare atât de angajator, cât și de angajați atunci când se creează strategii pentru pensionare. 

Se poate, așadar, oferi un sprijin mai bun viitorilor pensionari în această perioadă de tranziție, reducând astfel 

rezultatele negative ce pot apărea atât la nivelul fizic, dar și psihologic. 

Cuvinte cheie: solicitări fizice, solicitări psihologice, auto-eficiență, pensionare anticipată, pensionare 
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Introduction 
 

Every individual in his/her professional life 

will have to face retirement. For many, 

retirement poses an additional question: should 

they retire early/ continue to work after 

retirement. Although the entire phenomenon is 

yet to be fully understood, early retirement is a 

sub-topic that in our view is even more 

important –because it can lead to a lack of 

skilled employees.  

Early retirement has an economic impact on 

society as well as the individual. As previous 

research has shown, there are an increased 

number of individuals, whom once retired, live 

close to the poverty line. Therefore, the overall 

well-being of the individual is threatened. 

Furthermore, for many (early retirement) is seen 

as an exit from society, a withdrawal. Taking 

these into consideration, the question that arises 

is why do individuals choose to retire early or to 

continue to work after retirement. Because there 

are several known predictors of retirement such 

as health, education, care-giver status, and 

spouse status – in the statistical analysis they 

were controlled to see if there are additional 

specific work characteristics that can lead to the 

same outcome.  

Similar to previous retirement research, the 

theoretical framework is based on the Job 

Demand-Resources model (Bakker & 

Demerouti, 2003; Bakker & Schaufeli, 2000). 

Therefore, physical and psychological job 

demands; co-worker support and decision 

authority were tested to see if they can predict 

early retirement intent and the intent to work 

after retirement. In the following pages an 

explanation is given to why these particular 

demands and resources were chosen.  

Finally, we questioned whether personal 

resources would be able to predict the same 

outcome. There is some evidence to support the 

role of personal resources in continuing to work 

after retirement. As such we wanted to see if in 

the cultural context of Romania this would still 

be a valid relationship.  

The study is based on the responses of 65 

Romanian employees with ages varying from 40 

to 60 from blue and white – collar type jobs.  

Based on the data at hand, the results 

obtained are similar to other studies. We were 

able to support only part of our hypothesis. 

However, we want to emphasize that the results 

obtained are specific to the particularities of the 

moment of the data gathering. Because 

retirement is highly influenced by economical 

and societal issues, it is very possible that given 

a change (e.g. legislature) the results would 

differ.  

 

 
(Early) Retirement and work after 
retirement 

The decision to retire has been attributed to 

1) health issues; 2) spouse employment (Webley, 

Burgoyne, Lea, & Young, 2001); 3) care-giver 

reasons. Individual reasons for why individuals 

chose to stop working prior to the legal 

retirement age have yet to be firmly established. 

An additional aspect that makes the overall 

understanding more complex, is the decision 

made by some individuals to continue to work 

after retirement, or enter in bridge employment. 

Because there are slight differences between 

bridge-employment and work after employment 

we have chosen to focus solely on the latter. The 

reasoning is also based on the fact that bridge-

employment is an uncommon practice in our 

country –more so than working after-retirement. 

Another important aspect when dealing with 

retirement is that various fields have contributed 

to its’ explanation. In other words, there are 

several fields that played a role in the research of 

retirement (economic, sociology, psychology 

etc.). In the field of psychology, retirement has 

been frequently framed in the terms of various 

perspectives: life-course perspective, continuity 

theory, and role theory.  

Retirement research is a relatively new 

phenomenon. Even more so, the current view we 

have on retirement is, again, new in comparison 

to other work-related issues. Historically, 

humans worked or continued to work, until they 

were no longer physically able to do so (Shultz 

& Wang, 2012). Evidently, this is no longer the 

case, but if current demographical trends keep 

persisting (e.g. low birth rates), certain countries 

will be forced to increase retirement age in order 

to be able to support local economy.  

So far we have not offered a definition of 

retirement. This is due to the fact that to date, it 

is a difficult term to define. Although certain 

definitions do exists, they fail to be universally 

accepted. In addition, defining retirement is also 

dependent on the legislation that exist in a 

country. The same applies for both early 

retirement and work after retirement. The 

simplest way to define retirement is to see it as 
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the end of work after a career of full-time jobs, 

(Wang, 2012). However, this definition does not 

explain what happens to the individual prior to 

retirement. Or even the impact it might have on 

his/her work life. Feldman (1994) asserted that, 

employees close to retirement will behaviorally 

withdraw from work (Feldman, 1994; Shultz & 

Wang, 2011). Therefore rather than employing 

an incomplete definition, we are focusing on 

certain characteristics of retirement. More 

specifically, for this research we are using the 

conceptualization of retirement as a behavior. 

We are also defining retirement as a longitudinal 

process, that takes into account different work 

characteristics before making the actual decision. 

We will detail each characteristic.  

Ekerdt (2010) stressed that retirement has 

been conceptualized in two discrete ways. The 

first, is a focus on retirement behavior, more 

specifically the withdrawal from the labor force. 

This perspective includes the form and timing of 

this behavior (Wang, 2012).  The second 

conceptualization, focuses on the outcomes of 

retirement. This includes economic, 

psychosocial and health experiences that occur 

post retirement (Wang, 2012).  

Furthermore, based on the literature review, 

we have treated retirement as a process, rather 

than a one-time decision-making event. 

Accepting retirement as a process means to 

understand it as the sum of retirement 

characteristics which are embedded in the 

decision. Another option would have been to see 

it as a one-time decision, based on the current 

events in that individual’s life. Each view has its 

strong points and its weaknesses, and in our view 

aspects can overlap.  

As stated previously, the paper design is 

based on conceptualizing retirement as a 

decision-making process. This way of viewing 

retirement emphasizes the psychological 

underpinnings that impact retirement as a 

motivated choice behavior (Shultz & Wang, 

2011). This concept assumes that when workers 

do decide to retire, they will decrease their 

psychological commitment to work. When the 

decision to retire has been made, the employees’ 

work activities should begin to decline over time 

while other life activities should increase.  

Of course that this path is not identical to all 

individuals and not all of those who will retire 

will be successful at accomplishing this 

important transition. Mauno, Ruokolainen, & 

Kinnunen (2012) suggest that because we see 

people today retiring at much earlier ages than 

just a half century ago, it may be particular 

relevant to conceptualize retirement as a 

decision-making process. Therefore, there are 

valid, theoretical reasons for why we have 

chosen to use this perspective.  

This paper will use early retirement and 

working after retirement intentions to mirror the 

actual decision. This aspect is not without basis. 

Prothero and Beach (1984), Ilmarinen (1999), 

and Beehr, Glazer, Nielson, and Farmer (2000) 

have all shown that the intent is a powerful 

indicator of an actual event. Early retirement is a 

form of job withdrawal and has been defined as 

leaving a position or career path of long 

duration, before the age of 65 years (Hanisch & 

Hulin 1990; 1991; Feldman, 1994). 

 

 
Early Retirement in Romania 

As stated previously, labor laws make it 

more difficult for researchers to compare results 

and even generalize them. In Romania, early 

retirement can be given within 5 years to full 

retirement – for those who have completed 

payments, or if they have managed to exceed the 

payment for full retirement up to eight years in 

advance. Special cases represent the military, 

police workers, penitentiary workers as well as 

those who have lived for at least 30 years in 

highly polluted areas (e.g. Baia Mare, Zlatna) 

(Codul Muncii, 2013). In this study, there are no 

special cases represented in the sample.  

According to the newest changes in 

Romanian legislation, both men and women will 

have to pay their contributions for 35 years. 

However, due to the fact that the retirement age 

for women has changed, this will eventually lead 

to smaller pensions in comparison to the male 

population. 

 

 
Job Demands-Resources model and 
retirement 

Early retirement phenomenon is associated 

with the changing demands of work. Job 

characteristics are associated with retirement 

behavior due to their susceptibility to be 

modified via work design or counseling 

programs. Job characteristics can be used to alter 

the behavior linked to retirement. Therefore, in 

lines with the proposed design of the study, the 

JDR model fits perfectly.  
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Work characteristics such as job demand 

and job resources have been based on what has 

been done in previous retirement research 

(Feldman, 1994; Adams & Beehr, 1998; 

Elovainio, Forma, Kivimäki, Sinervo, Sutinen & 

Laine, 2005; Shultz & Wang, 2008; 2011; 

Schreurs et. al., 2011; Wang, 2012; Burke et. al, 

2013). As it can be seen from the literature, the 

model is a very frequent in retirement research. 

However, there is still a lack of consensus when 

it comes to predictors of early retirement 

(Schultz, 2003; von Bonsdorff, 2009). Firstly, 

the reason for selecting job demands is based on 

the idea that older workers are more resistant to 

change and less capable of adapting to an 

increasing workload (Pienta, 2003). Job demands 

are the physical, psychological, social or 

organizational aspects of a job that require the 

individual to exert sustained effort (Demerouti, 

Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001).  

When looking at a broad view of work, the 

theory suggests that the main characteristic of 

todays’ work environment is increased 

workload. Furthermore, it has been stated that 

older employees can experience less stress at 

work because they have a wider range of coping 

mechanism compared to younger employees and 

thus experience less stress at work. On the other 

hand, Mauno, Ruokolainen, & Kinnunen (2012) 

also suggest that older employees experience 

positive emotions more frequently and deeper 

than younger ones. However, one must ask 

oneself if this enjoyment of work is stil extant 

when thoughts of early retirement occur. The 

question at hand is if in the current context, are 

job demands more taxing for older employees, 

or, on the contrary are they successfully dealt 

with, as a result of numerous years of 

experience?  

Secondly, empirical data shows that 

workload contributes to the worker’s decision to 

retire early (Andrews, Manthorpe, Watson, 2005, 

Luce, Van Zwanenberg, Firth-Cozens, Tinwell, 

2002). 

Job resources are those physical, 

psychological, social, or organizational aspects 

of the job that aid the employee to achieve goals, 

reduce job demands and associated physiological 

and psychological costs; stimulates personal 

growth, learning and development (Schreurs, De 

Cuyper, Notelaers, De Witte, 2011; Demerouti 

et. al., 2001). The selection of decision authority 

and social support is based on several reasons. 

First, they are the basis for most job 

characteristics models in work and 

organizational psychology (Schreurs et. al., 

2011). Second, co-worker support has numerous 

proven, positive outcomes in the domain of 

work. Lastly, based on the previous work of 

Elovainio et. al. (2005), there is some support to 

the idea that social support contributes to early 

retirement decisions.   

Those, the job demand-resource model has 

been chosen because of the relationship between: 

a) demands and resources and b) strain and 

motivation and c) withdrawal (Schreurs et. al., 

2011). Since for many, retirement is seen as 

withdrawal from the organization and social life, 

there is room to question if there is a much more 

direct connection between the model and 

retirement. 

 

 
Hypothesis 

H1a: Physical demands will be associated with 

early retirement thoughts. 

H1b: Physical demands will be associated with 

intent to work after retirement. 

 

H2a: Psychological demands will be associated 

with early retirement thoughts. 

H2b: Psychological demands will be associated 

with intent to work after retirement. 

 

H3a: Co-worker support will be associated with 

early retirement thoughts and will show unique, 

incremental validity over job demands. 

H3b: Decision authority will be associated with 

early retirement thoughts and will show unique, 

incremental validity over job demands. 

H3c: Co-worker support will be associated with 

intent to work after retirement and will show 

unique, incremental validity over job demands. 

H3d: Decision authority will be associated with 

intent to work after retirement and will show 

unique, incremental validity over job demands. 

 

H4a: Self-efficacy will be associated with early 

retirement thoughts and will show unique, 

incremental validity over job resources.   

H4b: Self-efficacy will be associated with intent 

to work after retirement and will show unique, 

incremental validity over job resources. 

 

The hypothesis were tested using a 

hierarchical regression. The first block of 

predictors were personal demographics (n=7), 

the second block were job demands (n=2); the 
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third block job resources (n=2) and lastly, 

personal resources (n=1). This sequence is 

similar to previous retirement research (Burke, 

Dolan, & Fiksenbaum, 2013).  The analysis 

controlled for demographic variables as we 

wanted to see if the particular job characteristics 

could be used to predict early retirement or work 

after retirement. As stated previously, there have 

been successful reports of demographic and 

health variables as predictors of retirement (von 

Bonsdorff, 2009). The question at hand is 

whether something in the job itself can 

determine an individual to retire early and/or 

consider to work after retirement. Or, it’s about 

personal factors involved in these decisions. 

 

Method 
 
Procedure and Participants 

The study was conducted among Romanian 

workers – both blue and white collar; with ages 

≥40 (M=52.75, SD=6.06, min= 40, max= 

60). This age selection follows the pattern of 

previous studies on intent to retire (Bouman et. 

al., 2008; Elovainio et. al., 2003, 2005; Schreurs 

et. al., 2011). The questionnaires were sent to 4 

companies –both private and state owned. The 

testing has been done individually in a paper and 

pencil format. Confidentiality and anonymity of 

responses were assured. The sample had been 

equally divided (N = 65), 50% respondents were 

women. The entire sample was comprised of 

individuals who had full-time jobs. 

Also, 79.7% of the respondents were 

married; 17.2% were not married/divorced and 

3.1% widowers. 65% of the respondents had 

their spouses employed (working) while only 

12.5% had retired spouses; the rest of 21.9% had 

no spouse to report of. More than half of the 

respondents (60.9%) reported that they are 

currently taking care of a family member (child, 

parent, other), and only 39.1% had no 

dependents to support. 

 

 
Measures 

The job demands and resources were 

measured via the Job Content Questionnaire 

(Karasek, Brisson, Kawakami & Bongers, 

Amick 1998). It is an instrument that has a 

version which has been successfully used in 

Romania. In this particular case, we have used 

Breslins’ (1970) standard procedure of 

translation and retroversion.  

The job demands was measured using the 

scale from the Job Content Questionnaire (JCQ). 

Job demands are divided into two parts: 

Psychological and Physical Job Demands. The 

Psychological Job Demands contains 5 items 

(e.g. “My job requires working very fast”) 

scored on a four-point Likert scale ranging from 

strongly disagree (1) to strongly agree (4). The 

Cronbach’s alpha was computed at .65 on our 

sample.  

Physical Job Demands were measured with 

5 items (“My job requires me to lift heavy 

loads”), scored on a four-point Likert scale 

ranging from strongly disagree (1) to strongly 

agree. (4). The Cronbach’s alpha for Physical 

Job Demands was computed at .94 on our 

sample. 

Job resources, more specifically decision 

authority and social support (co-worker support), 

were measured with scales from the Job Content 

Questionnaire (Karasek, et al., 1998). Decision 

authority was measured with a 3 item scale (e.g. 

“My job allows me to make a lot of decisions on 

my own”), scored on a four point Likert scale, 

ranging from strongly disagree (1) to strongly 

agree (4). Cronbach’s Alpha for decision 

authority was calculated at .82 on our sample.  

Co-worker support was measured with four 

items, scored on a four-point Likert scale. 

Possible answers ranged from strongly disagree 

(1) to strongly agree (4). Example of item: 

“People I work with are competent in doing 

their job”. Cronbach’s Alpha was computed to 

.65 on our sample.  

Self-efficacy was measured with The 

General Self-Efficacy Scale (Schwarzer & 

Jerusalem, 1995). It is an instrument that has 

already been translated and verified on a 

Romanian population. An example of item is “I 

can usually handle whatever comes my way“. 

The Cronbach’s alpha was calculated to .82 on 

our sample. The items are scored on a four-item 

Likert scale, which ranges from not at all true (1) 

to exactly true (4). 

Early retirement intent was measured with 

questions, previously used by Elovaino et.al. 

(2005) and Schreurs et. al. (2010). The first 

question, reflects the expectations of the 

respondent. The thoughts were measured with 

two items scored on a four point Likert scale 

ranging from never (1) to always (2). An 

example of item is: “I intend to quit working 

before I am 65 (men)/ 63 (women)”. The 

Cronbach’s alpha for this scale was calculated to 
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.67 on our sample. The questions reflect the 

expectations of the respondent and they are 

widely used in retirement studies.  

Intent to work after retirement was 

measured through one question: “Have you 

considered the possibility of working after the 

official age of retirement?”. The question was 

scored on a four-point Likert scale, ranging from 

never (1) to always (4). This particular question 

was previously used in Schreurs et. al (2010) 

retirement study.  

 

 
Analyses 

We have conducted two multi-liniar 

hierarchical regressions analysis. One for intent 

to retire early, respectively intent to work after 

retirement. Both cases followed the same 

procedure: in the first model we have included 

the socio-demographical variables (age, gender, 

education, etc.). After controlling for these 

variables (as per the reasoning offered earlier), 

we have introduced job demands (physical and 

psychological). In the third step, we have 

introduced job resources (co-worker support and 

decision authority). In the fourth step, we have 

added self-efficacy (personal resources). 

 

 

Results 
 
Preliminary analysis 

Table 1 presents the mean, standard 

deviation, internal consistency and correlations  

between the variables used in the present 

study. Work after retirement (WAR) correlated 

significantly with psychological job demands 

(r = -.51, p <.01), as well as with physical job 

demands (r = -.49, p <.01). Neither decision 

authority, nor self-efficacy have been 

significantly correlated with WAR. 

Early retirement intent (ERI) correlated with 

psychological job demands (r =.45, p <.01), and 

whit physical job demands (r =-.55, p < .01).  

Coworker support however was found to be 

positively and significantly correlated with 

retirement intent (r = .43, p < .01) 

 

 
Hypothesis Testing 

Table 2 presents all of the steps of the 

hierarchical regressions. In the first model, only 

type of employment (blue /white-collar jobs) has 

made a significant contribution p < .05) with ß 

values equal to -.73 (step 2); -.67 (step 3), -.68 

(step 4). In the first step, the variables explained 

33% of the variance in ERI. After the inclusion 

of job demands (step 2), the entire new model, 

explained for 34% variance in ERI (ΔR2 = .06, p 

>.05) but the difference was not significant. In 

this model, psychological demands are 

statistically significant and it is negatively 

correlated with ERI (ß = -.33 p <.01).  

After the inclusion of job resources, the 

model explained for 34% of variance in the 

dependent variable (ΔR2 = .04, p >.05). Lastly, 

in step four, self-efficacy has been added which 

explained for 38% of variance in early retirement 

intent (ΔR2 = .009, p >.05). In all of the steps, 

there has been no significant contribution, as 

indicated by the Sig. F change value (.78; .16; 

.39). However, the model 1 as a whole is 

statistically significant. The only significant 

variable was type of work. In conclusion, H1a, 

H2a, H3a, H3b and H4a weren’t supported by 

results for ERI. 

 
 

Table 1. Mean, standard deviation, alpha Cronbach and corelation coeficients between the variables 

Variables M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 

1.Work after 

retirement 

2.18 1.09 (1.0)       

2.Retirement Intent  1.45 5. -.30** (.67)      

3.Psychological J.D. 50.18 4.81 -.51** .45** (.65)     

4. Physical J.D. 11.03 3.47 -.49** -

.55** 

4.33** (.94)    

5. Decision authority 31.62 5.46 .24 .08 -.12 -.33** (.82)   

6.Coworker support 10.42 2.28 .33** .43** -.34** -.19 .12 (.65)  

7.Self-efficacy 30.81 4.23 .02 .10 -.02 .04 .17 -.32** (.82) 

N = 64, * p < .05; **p < .01        
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In the hierarchical analysis for WAR, in all 

the steps, education played a significant role (ß = 

.63, p < .001). In the first step of the regression, 

the variables entered explained for 43% of the 

variance in intent to work after retirement. In the 

second step, the new model, explained 49% of 

the variance in the dependent variable (ΔR2=.63, 

p <.05) and the model was significant. Education 

level was a variable that was statistically 

significant and which correlated positively with 

early retirement intent (ß = .51 p < .01). After the 

inclusion of job resources, the new model 

explained for 50% of variability in intent to retire 

early. Yet, again education (ß = .48, p <.001) and 

psychological job demands (ß = -.33, p < .01) are 

statistically significant; however, the model had 

no statistical significance. 

 

 

 

Table 2. Hierarchical Regression analysis which predict intention to retire early and work after 

retirement 

Independent variables Dependent variables 

 Early retirement Intent Work after retirement 

ß ∆R² ß ∆R² 

Step 1  .34**  .43** 

Type of employment -.68**  .02  

Age .09  .03  

Gender -.11  .04  

Marital status -.19  .10  

Spouse employment status .05  .00  

Caretaker -.13  .05  

Level of education  

F 

R2 

Adjusted R2 

.14 

4.04 

.33 

.25 

 .64** 

6.08** 

.43 

.36 

 

Step 2  .01  .06* 

Physical Job demands -.10  -.09  

Psychological Job demands 

F 

R2 

Adjusted R2 

 

-.17 

3.11** 

.34 

.23 

 -.33* 

5.85** 

.49 

.41 

 

Step 3  .04  .01 

Co-worker support -.24  .03  

Decision authority 

F 

R² 
Adjusted R2  

-.05 

2.97** 

.38 

.25 

 .12 

4.84** 

.50 

.40 

 

Step 4  .01  .01 

Self-Efficacy 

F 

R² 
Adjusted R² 

-.11 

2.77** 

.39 

.25 

 

 .09 

4.46** 

.51 

.39 

 

N = 64; Statistical significance: *p < .05; **p < .01. 

 

 

In step four, we have included self-efficacy. 

The model explained for 51% of variability, but 

it was not statistically significant (ΔR2 = .06, 

p > .05). In this case, education (ß = .50, p <.05) 

and psychological job demands (ß = -.32, 

p < .05) were again statistically significant. As 
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we can see from the hierarchical regressions, 

level of education has been statistically 

significant, and positively related with ERI. 

Psychological job demands are another 

statistically significant variable, but they 

correlated negatively with the dependent 

variable. As such, only H1b was supported – 

more specifically, psychological job demands 

are a predictor for work after retirement. Nether 

H2b, H3c, H3d, nor H4b were supported by 

results.  

As one of our reviewers suggests, self-

efficacy can be construed as a buffer and as such 

its’ importance my vary in the model. As such as 

we conducted another regression but found no 

statistical significance for self-efficacy –even 

when introduced in the first step. 

 

 

Discussion 
 

As in previous research, some evidence has 

been brought to support the idea that employee 

intentions of early retirement can be understood 

along insights from the Job Demand-Resources 

model.  

We have found that job type is a predictor of 

early retirement thoughts. Subsequently none of 

our hypothesis have been fully supported. 

Neither job resources, demands, nor personal 

resources, have been found to predict WAR or 

ERI.  

We have found that the only connection to 

the job characteristics, which can be used to 

predict such a behavior is the job type. Finding 

that is consistent with previous research 

(Schreurs et. al., 2011). Neither self-efficacy, nor 

gender, have been found to successfully predict 

intent to retire early or work after retirement.  

From the other existing variables that we 

have used, education and job type were more 

frequently seen as important variables. The 

results also show that education is a potential 

predictor of WAR. A possible explanation is 

that, perhaps those with higher levels of 

education: a) better understand the job market 

and financial situation that awaits them after 

retirement and b) those with higher education all 

have white-collar jobs. Perhaps these are more 

suitable for a prolonged career, more so than 

blue-collar type jobs. A third explanation can be 

attributed to recovery time. Since white collar 

workers, are required to do less physical activity, 

they might require less time to recover from their 

activity (especially in an aged population).  

Psychological job demands and the 

relationship they have with intention to work 

after retirement, can be understood, from the 

examination of the core aspect of the 

phenomenon. For many, retirement is seen as a 

withdrawal from society (e.g. become less active 

in society/social interactions). Retirement 

theories also suggest, that early retirement is 

connected with increased psychological job 

demands – primarily due to the fact that there are 

less and less physical job types.  

From what we can see from the data 

gathered here and from the existing literature, 

there are certain reasons for entering retirement 

that exceed both financial and health 

characteristics.  

There are some indications that job 

characteristics play a role but taken individually 

(as we have done in this paper), they are not 

sufficient to successfully predict early retirement 

intentions or work after retirement. For example, 

most peoples, take the decision to retire on 

purely pragmatic decisions: financial and/ or 

health resources. These two are considered by 

many to be paramount in the decision process for 

both outcomes.  

A paper done by Schmitt, Coyle, 

Rauschenberger & White (1979, cit. in Lachman, 

2002) suggest that job-oriented variables account 

for less variance in retirement, than financial 

concerns. From what we have obtained, this 

statement is still accurate. We did not find any of 

the job-oriented variables – except for 

psychological job demands – to be significant. 

Blekesaune & Solem (2005) made a similar 

assertion. They stated that physical job demands 

are not generally associated with early retirement 

thoughts. A potential explanation for this 

phenomenon is the actual perception of the 

demand. In other words, because the individuals 

have spent most of their adult life in a particular 

job (specific behavior for the baby-boomer 

generation) they have developed certain coping 

strategies that diminish the overall demands of 

their particular jobs. The reason of concern that 

arises from this is what happens if an individual 

does not develop such strategies. A new trend in 

employee behavior is the so called “hobo-

effect”. How will these young individuals, who 

jump from job to job, be able to handle later in 

their life the demands of their work? 

In our study, self-efficacy, as a personal 

resource, was not found to be a predictor for the 
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dependent variables that were analyzed. To 

begin with there are few studies that have tried to 

connect personal resources with retirement. A 

possible reason is that since the retirement 

decision is based mostly on economical/ health 

factors, personal resources play an insignificant 

role. On the other hand, some studies show, that 

only self-efficacy has been linked to work after 

retirement (Kubicek, Korunka, Raymo, 

Hoonakker, 2011). We reiterate, however, that 

few other studies have tried to make such a 

connection. Therefore, this is both a unique 

factor to our study and also a limitation. It is 

unique in the sense that we have tried to offer a 

more general and complex view of the 

phenomenon, however due to the lack of 

previous research, there is not sufficient 

theoretical data to back up all the decision and 

connections that have been made.  

Lastly, retirement research hinges on what 

the labour laws permit. As such, we need to take 

into consideration the context of research. There 

is no denying that the labor law encouraged and 

promoted early retirement. As such, for many it 

can be seen as a cultural norm, rather than 

something that is based on specific reasons. 

Early retirement was sought after for it promised 

financial gain. Subsequently, in our country, 

work after retirement has been seen as an 

oxymoronic concept. As stated previously, the 

sample is part of the so called ‘baby-boom’ 

generation - that is characterized by spending 

ones’ entire career life in one organization or in 

one position. This is even more adequate for 

Romanian workers. Such a stationary work-life, 

only offers supplementary support for our 

explanation of developing coping mechanisms 

that palliate some of the burdens of the job.  

One of the things that retirement research 

wishes to emphasize is that, once the large body 

of individuals that formed the baby boom 

generation will stop working, there will be a 

significant shortage of employees. Here is where 

the concept of work after retirement receives 

more importance. With a fleeing working force 

and an aging population countries such as 

Romania are facing a serious employee crisis. 

 

 

Limitations 
 

The limitations for this study come from 

various sources. One such a limitation can come 

from the understanding of blue-and white –collar 

type jobs. Similar to other studies, we have relied 

on a rather blunt differentiation between the two 

different job types. Schreurs et.al. (2011), 

Demerouti et. al. (2009), have both suggested 

that a more attentive understanding of job types 

is required. Perhaps a much more clustered view 

is appropriate than such global generalizations of 

jobs.  

Another limitation is relying only on the 

JDR model. Perhaps if we were to analyze 

retirement through the lenses of the conservation 

of resource theory, we would have seen different 

relationships, other variables that could have 

played a more significant role.  

Furthermore, not having a cross-national 

unity of retirement, makes the comparison 

between studies difficult. It is also difficult to 

create a benchmark for future research. In these 

lines, perhaps it would be better suited for future 

research to use a longitudinal study, or even 

EMA to try to pinpoint when the actual decision 

to retire interferes with job aspects.  

We would also like to add that a limitation 

is the sample size. Creating a study that 

incorporates a large sample should be the next 

logical step for future research. This also creates 

an issue with the generalizability of the study. 

Since we are dealing with a topic that is very 

difficult to be generalized from country to 

country, increasing the sample size would reduce 

some of the additional factors that make research 

papers applicable to others.  Additionally, the 

samples have not been randomly selected from 

the entire population, and although all the 

respondents came from different organization 

types and from different fields this can still be 

construed as a lack of diversity that could lead to 

a better generalizability of the data. 

Moreover, we have measured retirement 

intention. Perhaps it will be more useful for 

future research to see the degree of prediction in 

the case of early retirement intent and work after 

retirement. In other words, although previous 

studies have mentioned that retirement intention 

will lead in most cases to that behavior, it would 

be extremely beneficial for both organizations 

and researchers to test this match-up.  

Lastly, although we wanted to focus 

specifically on work characteristics, adding into 

the instruments measures for financial and health 

well-being could only increase the validity of the 

research. Future research should also be 

concerned with the design of more reliable 

retirement scales.  
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Future directions 
 

Even though there may be several 

limitations, there are also certain factors that 

need to be addressed. First, it is to our 

knowledge the first paper in Romania to deal 

with the retirement issue. It is also the first 

attempt to link the behaviors to work related 

characteristics in our context. As stated 

previously, the paper adds to the few other 

studies that used both the JDR and self-efficacy 

as potential predictors of early retirement intent 

and work after retirement. As such, a future 

direction is to continue to research this 

phenomenon. However, the findings that have 

been presented here or in other papers, should 

not be viewed as guarantees for organizations to 

act upon. In other words, if an organization 

decides to increase psychological job demands 

that does not offer a guarantee that employees 

will remain longer in their organization.  

However, workplaces should be changed to 

better accommodate the needs of older worker.  

Employees can continuously be instructed 

on labor laws and directed to make the adequate 

decisions –not rely only on what has been done 

so far. Ilmarinen (2006) suggests a treble step 

program that can be implemented in 

organizations. First managers and supervisors 

need to become more aware of age related 

issues; second, changes need to be made to the 

nature of work life; third, changes should be 

made to enhance overall health of older 

employees.  

An additional strong point of retirement 

research in general is that it can help prevent 

unnecessary early retirement.  

 

 

Conclusions 
 

Retirement is now starting to be understood 

as an additional step in an employees’ career 

(Shultz & Wang, 2011). Strategies that are 

currently being developed, encourage employees 

to extend their working activity and to share their 

experience with younger workers. For example, 

bridge employment, is not only a method that 

can be used to postpone workers quitting the 

workforce, but it can be viewed as a method to 

increase the quality of life for individuals 

(especially women).  

The key to capitalizing on this resource is to 

understand older worker’s work-retirement 

decisions (Kubicek, Korunka, Raymo, 

Hoonakker, 2011)  

The purpose of this paper was to verify 

whether we can predict early retirement intent 

and work after retirement. We have been able to 

partially support only one hypothesis. 

Additionally research is still needed before any 

firm conclusions can be drawn.  

Retirement is an issue that is not specific to 

just one culture or that is prevalent in certain 

countries. It is similar to a pandemic situation 

which would eventually lead to high financial 

strains for younger employees and a lack of 

highly skilled workers. 

 

 

References 
 

Adams, G., A., Beehr, T., A. (1998). Turnover and 

retirement: A comparison of their similarities and 

differences. Personnel Psychology, 51, 643-665. 

Andrews, J., Manthorpe, J., & Watson, R. (2005). 

Employment transitions for older nurses: a 

qualitative study. Journal of Advanced Nursing 

51, 298-306 

Bakker A., B., Demerouti, E. (2007) The Job 

Demands-Resources model: State of the art. 

Journal of Managerial Psychology, 22, 309–328. 

Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. (2000), Burnout 

contagion processes among teachers, Journal of 

Applied Social Psychology, 30, pp. 2289-308. 

Bakker, A.B., Demerouti, E., Schaufeli, W.B. (2003a), 

Dual processes at work in a call centre:an 

application of the Job Demands-Resources model, 

European Journal of Work and Organizational 

Psychology, 12, pp. 393-417 

Beehr, T.A, Glazer, S., Nielson, N.L., Farmer, S.J. 

(2000). Work and nonwork predictors of 

employees’ retirement ages. Journal of Vocational 

Behavior, 57, 206–225. 

Blekesaune, M., Solem, P., E., (2005). Working 

conditions and early retirement: A prospective 

study of retirement behavior. Research on Aging, 

27(1), 3-30. 

Brislin, R., W., (1980). Transaltion and content 

analysis of oral and written materials. In H.C. 

Triandis and J.W. Berry (eds). Handbook of cross-

cultural psychology (vol.2). Boston: Ally and 

Bacon, 297-318 

Burke, R., Dolan, S., & Fiksenbaum, L. (2013). 

Predictors of the decision to retire among nurses 

in Spain. International Journal Of Nursing, 1(2), 

25-32. Retrieved from 

http://ijnonline.com/index.php/ijn/article/view/56 

Demerouti, E., Bakker, A.,B., Nachreiner, F., Shaufeli, 

W.,B. (2001). The job demands-resources model 

of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 

499-512 

Elovaino, M., Froma, P., Kivimäki T., S., Sutinen, R., 

Laine, M. (2005). Job demands and job control as 



Predictors of early retirement thoughts and intent to work after retirement 

106 

correlates of early retirement thoughts in Finnish 

social and health are employees. Work & Stress, 

19, 84-92. 

Feldman, C., D. (1994). The decision to retire early: a 

review and conceptualization. Academy of 

Management Review, 19, 285-311. 

Feldman, D., C., Beehr, T., A. (2011). A three-phase 

model of retirement decision making. American 

Psychologist. Advance online publication. 

Doi:10.1037/a0022153. 

Hanisch, K., A., Hulin, C., L. (1990). Job attitudes and 

organizational withdrawal: An examination of 

retirement and other withdrawal behaviors. 

Journal of Vocational Behavior, 37, 60-78 

Ilmarinen, J. (1999). Aging workers. Occupational & 

Environmental Medicine, 58, 546-552 

Ilmarinen, J. (2006). Towards a longer work life –

Ageing and the quality of work life in the 

European Union. Helsinki: Finnish Institute of 

Occupational Health.  

Karasek, R., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, P, 

Bongers, Amick, B. (1998). The Job Content 

Questionnaire (JCQ): An Instrument for 

Internationally Comparative Assessement of 

Psychosocial Job Characteristics. Journal of 

ccupational Health Psychology, 3, 322-355 

Kubicek, B.., Korunka, C., Raymo, J.,M., Hoonakker, 

C.(2011). Psychological Well-Being in 

Retirement: The Effects of Personal and Gendered 

Contextual Resources, Journal of Occupational 

Health Psychology, 16, 230-246 

Lachman, M. (2002). Handbook of Midlife 

Development. The definitive resource on midlife 

development, John Wiley& Sons, East Sussex 

Luce, A., Van Zwanenberg, T., Firth-Cozens, J., & 

Tinwell, C. (2002). What might encourage later 

retirement among general practitioners? Journal 

of Management in Medicine (16): 303-310 

Mauno,S., Ruokolainen, M., Kinnunen, U. (2012). 

Does aging make employees more resilient to job 

stress? Age as a moderator in job stressor-well-

being relationship in three Finish occupational 

samples. Aging Mental Health, 17, 411-422.  

Pienta. A., M. (2003). An analysis of husbands’ and 

wives ‘retirement behavior. Journal of Applied 

Gerontology, 22, 340-358. 

Prothero, J., Beach, L., R. (1984). Retirement 

decisions: Expectations, intention, and action. 

Journal of Applied Social Psychology, 14, 

162-174 

Salonen, P.H., Arola, H., Nygard, C., H., Huhtala, H. 

(2008). Long-term associations of stress and 

chronic diseases in ageing and retired employees. 

Psychology, health & Medicine, January, 13, 55-

62. 

Schreurs, B., Cuyper, N., van Emmerik, I.,J., H., 

Notelaers, G.,  de Witte, H. (2011). Job demands 

and resources and their association with early 

retirement intentions through recovery need and 

work enjoyment. SA Journal of Industrial 

Psychology, 37(2), 1-11 

Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized 

self-efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & 

M. Johnston (Eds.), Measures in health 

psychology: A user’s portfolio. Causal and 

control beliefs (pp. 35–37). Windsor, United 

Kingdom: NFER-NELSON 

Shultz, K.,S., Wang, M. (2011). Psychological 

Perspectives on the Changing Nature of 

Retirement. American Psychologist, 66, 170-179 

DOI:10. 1037/a0022411 

von Bonsdorff, M.,E. (2009). Intentions of Early 

Retirement and continuing to work among middle-

aged and older employees (Dissertation Thesis), 

Jyväskylä Studies in Business and Economics,  

Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä, 

1-89, ISBN 978-951-39-3673-0 

Wang, M. (2012). The Oxford Handbook of Retirement. 

Oxford University Press, New York 

Webley, P., Burgoyne, C., Lea, S., Young, B. (2001). 

The economic Psychology of Everyday Life 

(International Series in Social Psychology), 

Psychology Press, Hove 

 

 



107 

Chris Warhurst, Françoise Carré,  
Patricia Findlay, Chris Tilly 

Are Bad Jobs Inevitable? Trends, 
Determinants and Responses to Job Quality 

in the Twenty-First Centrury 
2012, Editura Palgrave Macmillan, 

Basingstoke, England, 280 p. 

 

Unul din subiectele care se află momentan 

în atenția cercetătorilor este calitatea muncii sau 

de ce anumite posturi sunt mai bune decât altele, 

precum și ce fel de politici influențează apariția 

acestora. Cartea coordonată de Warhurst, Carré, 

Findlay și Tilly (2012) își focalizează atenția 

asupra acestui subiect important, prin ilustrarea 

studiilor empirice din domeniu pentru a crea o 

perspectivă de ansamblu asupra conceptului de 

calitate a muncii. Din punct de vedere al 

organizării interne, acest volum este foarte bine 

structurat și, așa cum am menționat anterior, 

folosește suficient de multe studii pentru a 

fundamenta ideea că citirea acestei cărți poate fi 

considerată echivalentă cu  parcurgerea literaturii 

de specialitate din domeniu care, deși nu poate fi 

considerată exhaustivă, cu siguranță este solidă. 

Valoarea adăugată a acestei cărți poate fi 

dedusă și din prestigiul profesional al autorilor 

care s-au ocupat de editarea volumului. Aceștia 

creează o adevărată echipă interdisciplinară de 

profesioniști care abordează subiectul în cauză 

din diferite perspective, specifice domeniului lor 

de activitate. Folosind un limbaj accesibil 

specialiștilor, autorii descriu și explică numeroșii 

factori implicați în determinarea calității muncii 

în diferite contexte: de la strategiile naționale, 

până la politicile organizaționale.  

Acest fapt este vizibil încă din introducere, 

capitol în care editorii furnizează un cadru 

general pentru analiza factorilor care modelează 

calitatea locurilor de muncă și trec în revistă 

argumentele și concluziile fiecărui capitol 

cuprins în volum. În plus, autorii prezintă șapte 

scenarii care ar putea explica situația calității 

locurilor de muncă, dezvăluind trei tendințe care 

au influențat-o negativ. Argumentele aduse sunt 

bine fundamentate prin dovezi empirice, iar 

autorii arată că principalii vinovați pentru 

declinul calității locurilor de muncă sunt: 

politicile guvernamentale, strategiile de reducere 

a costurilor din cadrul companiilor și 

competitivitatea salariilor la nivel internațional. 

Mai mult, autorii nu doar constată situația 

actuală, ci oferă și soluții pentru o posibilă 

reducere a discrepanțelor dintre joburi. De 

asemenea, devine evident faptul că o subtemă a 

acestui volum este explicarea motivului pentru 

care, aparent, slujbele ”rele” se înmulțesc în 

multe din țările dezvoltate. 

Volumul este structurat în 3 părți. Firul 

comun al primei părți este înțelegerea și 

analizarea calității postului din perspective 

comparative: primul capitol (scris de Anton, 

Fernandez-Macias și Munoz de Bustillo) descrie 

situația din Uniunea Europeană, comparând 

incidența și caracteristicile joburilor proaste, din 

punct de vedere calitativ, din 24 de țări, printre 

care și România și Bulgaria; autorul celui de-al 

doilea capitol, Osterman, își concentrează atenția 

asupra situației din SUA, în timp ce cel de-al 

treilea capitol, scris de Pocok și Skinner, caută să 

identifice ce determină calitatea muncii în 

Australia, folosind analize comparative la nivel 

național. Ceea ce este important de notat este 

determinarea cu care Osterman încearcă să 

spulbere miturile privind calitatea joburilor din 

SUA, precum ideea cum că, îndată ce economia 

se va redresa, această problemă va dispărea, 

aceeași atitudine fiind găsită și la autorii 

celorlalte capitole. 

Cea de-a doua parte a cărții furnizează o 

colecție de studii de caz care examinează 

motivele pentru care calitatea unui job este mai 

bună sau mai rea pentru posturile din aceeași 

industrie. Pe lângă cele trei capitole ce 

analizează situația curentă în industria 

automobilă din Suedia, SUA și Mexic, această 

parte cuprinde și un capitol care își focalizează 

atenția asupra calității posturilor din sectorul 

comercial al Statelor Unite (autorii fiind Lambert 

și Henly). Un punct important îl reprezintă și 

calitatea posturilor din domeniul sănătății, 

analizate în capitolele șase și zece, din SUA și 

respectiv Marea Britanie, focusul fiind pe 

joburile de ”frontieră”- tehnicieni, recepționeri, 

operatori sau persoane implicate în serviciile de 

curățenie. Sub microscop este pusă și calitatea 

muncii din call-centerele din Mexic, autorul 

capitolului zece, Galvan,  notând faptul că, deși 

există multe cercetări empirice pe acest domeniu, 

expectanțele angajaților sunt rar adresate în 

cadrul analizelor. Galvan încearcă să îndrepte 

acest fapt prin intermediul studiilor realizate de 

către acesta, studii cuprinse în cadrul capitolului. 

Ultima parte, și poate cea mai interesantă, se 

concentrează asupra rolului pe care statul îl are 

în asigurarea și implementarea practicilor care 

influențează calitatea postului. Așa cum 

punctează și coordonatorii cărții, standardele 

minime stabilite de către stat sunt, în general, 
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concepute pentru a satisface majoritatea 

angajatorilor și astfel, uneori, nu sunt suficiente 

pentru angajați. În cadrul acestei ultime părți 

sunt descrise problemele care reies din 

reglementările și standardele care fie nu sunt 

bine stabilite, fie nu sunt implementate 

corespunzător. De exemplu, capitolul 13 tratează 

motivele pentru care anumiți angajatori încalcă 

legislația privind standardele de muncă în SUA, 

dar și cât de răspândite sunt aceste evenimente. 

De asemenea, în această parte sunt descrise și 

măsurile pe care autoritățile locale și naționale le 

pot lua pentru a reglementa și ameliora calitatea 

posturilor, fiind descris succesul pe care țările 

scandinave le-au avut în a reduce inegalitatea 

posturilor.  

Acest volum se evidențiază prin 

argumentele pe care le propune, prin dovezile pe 

care le oferă pentru a susține aceste argumente și 

prin faptul că nu își focusează atenția asupra unei 

singure regiuni, arătând că problema calității 

slujbei este una globală, care necesită atenția 

corespunzătoare. ”Are bad jobs inevitable? 

Trends, Determinants and Responses to Job 

Quality in the Twenty-First Centrury” este o 

carte importantă în dezbaterea asupra calității 

posturilor, oferind explicații clare și 

fundamentate pentru apariția și răspândirea 

fenomenului, furnizând totodată și soluții pentru 

această problemă. 

În final, revenim la întrebarea: sunt joburile 

„rele” inevitabile? Răspunsul care poate fi dedus 

din parcurgerea cărți este ”Nu.”. Prin strategiile 

sugerate de către autori, prin politicile 

organizaționale descrise și, mai ales, prin 

măsurile pe care autoritățile locale și naționale le 

pot pune în aplicare, joburile slabe din punct de 

vedere calitativ își pot diminua răspândirea sau 

pot fi chiar eliminate. Adevărata întrebare este: 

va dori cineva să le implementeze? 

 

Nastasia Sălăgean 

Departamentul de Psihologie 

Universitatea de Vest, Timișoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Iland 

Work Life Balance - Learn to set Limits 

2013, Editura CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 116 p. 

 
În contextul schimbărilor despre ce 

înseamnă viața de cuplu, familie, amplificarea 
activității profesionale din ultimele șase decenii, 
accentul pe consumatorism, obținerea de bunuri 
materiale sau accederea la un statut social ridicat, 
André Iland abordează direct un subiect sensibil 
și cât se poate de actual. Nevoia reechilibrării 
balanței dintre viața personală și profesională 
apare ca urmare a modificării rolurilor din 
societate, a crizei economice și dificultății de a 
obține sau păstra un loc de muncă. În același 
timp, ne este propusă o readucere în prim plan a 
nevoilor personale pentru a gestiona mai bine 
stresul și a obține performanță pe termen lung în 
cadru profesional.   

Iland Business Publishing s-a specializat in 
domeniul ghidurilor de referință, având ca public 
țintă cititorii în căutare de informații practice 
pentru a-și îmbunătăți evoluția profesională, 
financiară și în alte arii business. Scopul explicit 
al editurii este de a livra cărți bine scrise, ușor de 
urmărit, însă totuși suficient de cuprinzătoare 
pentru a informa, sfătui și educa despre subiectul 
propus. Cât despre autor, la o primă căutare pe 
motorul de căutare Google nu găsim multe 
informații, însă dacă accesăm Amazon.com 
(sursă de cărți în format electronic pentru 
dispozitive mobile, de exemplu tablete Kindle si 
versiuni tipărite), descoperim cărțile lui publicate 
la aceeași editură, cu titluri precum Reading the 
Signs - Negotiations and Body Language in the 
Business Place, Soft Skills - Be professionally 
proactive, Time Management: Getting more 
things done in less time. Spre deosebire de 
celelalte lucrări ale sale, acum vedem latura 
profesională într-o perspectivă mai amplă și 
încurajează introspecția către nevoile umane de 
recuperare după muncă, timp petrecut cu ceilalți 
semnificativi și cu sine. Deși o carte gândită 
pentru a motiva, scopul declarat este de a 
îmbunatăți echilibrul dintre viața profesională și 
cea de după serviciu, printr-o analiză a stării 
actuale a cititorului și pași concreți pentru a 
schimba lucrurile, dramatizând uneori pentru a 
spori impactul. 

Materialul este structurat în 11 secțiuni de 
conținut, pe care le vom trece în revistă. 

Echilibrul muncă – viață personală: 
diagnoza. Înainte de a intra în subiect, autorul ne 
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propune o autoevaluare cu ajutorul unei scale de 
10 itemi cu răspunsuri dihotomice (da/nu). Este 
menită a fi și un motivator pentru introspecție, 
respectiv de a stârni curiozitatea pentru a 
descoperi conținutul ulterior. 

Cum îți afectează dezechilibrul viața, cu 
doua sub-secțiuni: efectele fizice si emoționale 
ale stresului. Ca efecte fizice, sunt punctate: 
oboseala cronică, tulburările cardiace, scăderea 
imunității generale a organismului, afecțiuni ale 
sistemului digestiv, tulburări de somn, tulburări 
ale aparatului reproducător, apariția semnelor de 
îmbătrânire. Dacă vorbim despre impactul 

afectiv, sunt abordate: depresia, variațiile 
frecvente de dispoziție, atacurile de panică, 
nervozitatea, tulburările de memorie și 
concentrare, creșterea abuzului de substanțe 
stimulente (de exemplu: cofeină, nicotină etc.).  

Efectele stresului asupra relațiilor: câteva 
consecințe probabile ale înclinării marcate către 
profesional, în detrimentul timpului necesar 
pentru sine și latura socială. Vorbim despre 
aspecte precum certuri repetate, furie manifestată 
în trafic, afectarea activităților desfașurate, 
apariția conflictelor la locul de muncă, a 
încheierii relațiilor mai apropiate, schimbări 
frecvente ale locului de muncă.  

Ești dedicat sau dependent de munca ta? Un 
capitol ce direcționează către introspecție, 
conținând o scurtă introducere și o scală 
împărțită in aspecte ce țin de persoana cititorului 
în context casnic, profesional și personal. Sunt 
intuite cauze ale potențialei dependențe de 
muncă, printre care: satisfacția personală, 
beneficiile financiare, recunoașterea socială, 
identificarea cu profesia (ca răspuns la întrebarea 
„Cine sunt eu?”), familia proiectată.  

Care parte conduce: munca sau casa? 
Revendică-ți spațiul și timpul. Învață să pui 
limite. Sunt oferite doua idei de exerciții practice, 
apoi se propune setarea de obiective specifice, 
măsurabile, acționabile, realiste si delimitate în 
timp și treptat atenția este orientată către prezent.  

Zece mituri care funcționează împotriva ta. 
Exemple: „succesul înseamnă să fii cel mai bun 
multitask-er”, „dacă nu te-ai născut creativ, nu 
poți fi niciodată” sau „munca peste program 
înseamnă mai multă treabă terminată”, sau 
„serviciul este mereu pe primul plan” și are loc o 
repoziționare: eu -->  viața personală --> locul de 
muncă, primele două având rol esențial pentru 
îndeplinirea celui de-al treilea element. 

 
 

Zece idei pentru a-ți îmbunătăți 
productivitatea, printre care și a fi la curent cu 
cele mai noi tehnologii, în termeni de aplicații 
software, și autoorganizarea.  

Exerciții după trezire: pentru energia 
optimă, de la începutul zilei, plus necesitatea 
micului dejun luat zilnic.  

Meditația ca instrument împotriva stresului 
– ca metodă de redobândire a controlului. 
Focusul este pe centrarea pe prezent, nu viitor și 
nu trecut. A fi pe de-a întregul conștient de 
contextul actual și găsirea liniștei interioare, sunt 
prezentate ca fiind esențiale gestionarii stresului, 
descris ca „o stare în care mintea și/sau corpul 
trebuie să gestioneze cerințe exigente atât din 
mediul extern, cât și cel intern.” (pp. 98). 
Meditația personală este prezentată ca fiind cea 
mai bună metodă de ameliorare a stărilor 
generate de contexte stresante.  

Șase pași mici pentru a-ți optimiza 
eficiența: din nou, atenția ne este orientată către 
prezent. Și pe bună dreptate. De pildă: „pentru 
cea mai bună performanță, nu te mai gândi la 
ea”, „când te simți copleșit(ă) de perspectiva 
viitorului, conștientizeaza-ți respirația”, 
„îmbrățișează problema, nu fugi de ea” etc. 

Douăzeci de idei pentru echilibrul dintre 
muncă și viață personală. Pe final sunt oferite 
câteva recomandări practice pentru a susține 
efortul cititorului de a reechilibra planurile (ex.: 
„rămâi realist în privința propriilor capacități”, 
„păstrează viața personală separat de cea 
profesională”, „exprimă cât mai mult o atitudine 
pozitivă”, ”fă ce îți place”, „asigură-te că locul 
tău de muncă este comod (ergonomic)”, „învață 
să spui «nu»” 

Deși un punct slab este lipsa referințelor 
bibliografice care să susțină afirmațiile din 
lucrare și ar fi fost cel puțin utilă o revizuire din 
perspectiva corecturii textului, cartea lui Andre 
Iland își atinge scopul, cu atât mai mult cu cât 
este scrisă într-un mod prietenos oricărei 
categorii de cititor adult. Iar viziunea integrată 
(fizic, psihic, social), atitudinea empatică 
sugerată și recomandările nu pot decât să fie de 
ajutor celor care sunt deciși să obțină echilibrul 
muncă-viață personală. 

 

 

Emma Revai 

Departamentul de Psihologie 

Universitatea de Vest, Timișoara 
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A XIII-a Ediție a Conferinței Naționale de Psihologie Industrială și 
Organizațională "Horia D. Pitariu", 26 – 27 aprilie, Brașov 

Andreea Butucescu
1
 

Conferința Națională de Psihologie 

Industrială și Organizațională "Horia D. Pitariu" 

organizată de Asociația de Psihologie Industrial-

Organizațională (APIO), la Brașov, în perioada 

26 – 27 aprilie, a reunit în cea de-a XIII-a ediție, 

specialiști în psihologia muncii, psihologie 

organizațională, precum și în managementul 

resurselor umane. Conferința a avut loc cu 

sprijinul organizatoric al Asociației Psihologilor 

Brașoveni, reprezentată prin domnul psiholog 

dr. Doru Dima. 

Conferința s-a bucurat, ca în fiecare an, de o 

participare selectivă națională ce a depășit 100 

de persoane. Pe parcursul celor 2 zile, 

participanţii au avut prilejul să prezinte sau să 

audieze lucrări pe secţiuni, să se inscrie la 

workshop-uri, simpozioane, sesiuni plenare şi 

intervenţii de tip “state of the art”. 

Începând cu cea de-a XI-a ediție, Conferința 

Națională de Psihologie Industrială și 

Organizațională a inițiat și dezvoltat în 

conferințele organizate ulterior, intervențiile de 

tip “state of the art” pentru evidențierea unor 

tematici cheie și cu impact, ce au cunoscut o 

dezvoltare deosebită și care au suscitat un interes 

crescut în ultimii ani în domeniul psihologiei 

organizaționale. 

Intervențiile de tip “state of the art” sunt 

susținute pe trei categorii: Early Career 

Contribution, Middle Career Contribution și 

Established Professional. 

La categoria Early Career Contribution, 

Laurențiu P. Maricuțoiu lector univ. dr. al 

Departamentului de Psihologie din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, prin lucrarea 

“Facem ce știm, dar... știm ce facem? ...”, a 

propus o trecere în revistă a antecedentelor și 

consecințelor burnout-ului ocupațional, 

relaționarea cu diverse forme de intervenție și 

evaluarea eficienței acestora. 

Pentru categoria Mid-career contribution, 

Doru Dima a prezentat lucrarea “Positive 

emotions as a key performance indicator for 

success – a new approach of positive 

psychology”, o abordare pozitivă a muncii în 

organizații, plecând de la modelul PERMA al lui 

Martin Seligman. 

La categoria Established Professional, 

atenția participanților s-a îndreptat asupra 

intervenției susținute de către Sîntion Filaret, cu 

tema “Liderul – între certitudini (?) și 

provocări (!)”, un model explicativ al eficienței 

liderului, indiferent de nivelul ierarhic și de 

organizație, o dezbatere despre efectele variabile 

de personalitate asupra eficienței conducerii și 

alte aspecte importante. 

Ediția de anul acesta a avut privilegiul de a 

găzdui prezentarea pe tema “Insecuritatea la 

locul de muncă: Retrospectiva și viitorul unui 

fenomen actual” susținută de invitatul special, o 

personalitate marcantă a psihologiei europene, 

Hans de Witte, profesor de psihologia muncii în 

cadrul Departamentului de Psihologie al 

Universității din Leuven, Belgia și membru al 

grupului de crecetare în domeniul Psihologiei 

Muncii, Organizaționale și de Personal (WOPP). 

Ediția din acest an a cuprins și două 

simpozioane specializate. Primul simpozion, 

moderat de Claudia Rus și Florina Spânu 

(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca) a fost 

focalizat pe investigarea din perspective diferite 

a dinamicii şi eficacității echipelor în context 

ocupaţional si educaţional. Corina Ilin și Zoltan 

Bogathy (Universitatea de Vest, Timişoara) au 

ales în cadrul simpozionului pe care l-au 

moderat, o temă inedită pentru psihologia 

românească, anume, impactul organizațiilor 

asupra sustenabilității mediului.  

Cu siguranţă, cel mai emoţionant moment a 

fost acela al decernării premiului “Horia D. 

Pitariu” pentru cea mai bună lucrare publicată. 

Anul acesta premiul a fost oferit tânărului 

cercetător Paul Sârbescu de la Universitatea de 

Vest din Timișoara, pentru cercetarea sa privind 

șofatul agresiv. Astfel, premiul “Horia D. 

Pitariu”, înmânat ca în fiecare an de doamna 

 
 

1 Asociația de Psihologie Industial-Organizațională, București 

Adresa de corespondență: andreea.butucescu@gmail.com 
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Ana Pitariu, se duce pentru a doua oară către 

catedra Departamentului de Psihologie al 

Universității de Vest din Timișoara.  

Conferința a constituit si un prilej pentru 

Adunarea Generală a Membrilor APIO (organul 

de conducere al APIO) de a efectua modificări 

de statut și organizări interne. Pentru mai multe 

detalii privind noua conducere a Asociației 

accesați pagina de internet www.apio.ro, 

secțiunea “Conducerea APIO”. Cu această 

ocazie, noul comitet director al APIO a făcut o 

trecere în revistă a proiectelor pe care şi le 

propune şi la care sunt invitaţi să participe toţi 

membrii APIO şi nu numai. 

În concluzie, au fost două zile pline de 

entuziasm științific și de prețuire pentru cel care 

a fost Horia D. Pitariu, mentorul formator al 

acelora care ne sunt astăzi mentori. 

Mulțumim pe această cale comitetului local 

de organizare și salutăm inițiativa domnului prof. 

univ. dr. Ticu Constantin, de a prilejui un nou 

moment de coeziune între practicieni, studenți și 

cercetători, cu ocazia următoarei Ediții a 

conferinței, în primăvara lui 2014, la Iași.  

Vă așteptăm cu mare bucurie să găsim 

împreună dovezi știintifice pentru temele de 

interes din psihologia muncii și organizatională! 
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Congresul Asociaţiei Europene de Psihologia Muncii şi Organizaţională 
„Imaginează-ţi lumea viitoare: Cum vrem să muncim mâine?”  

Ediţia a-XVI-a 22-25 Mai 2013, Munster, Germania 

Claudia Lenuța Rus
1
 

Lume, lume şi iar lume… trei zile 

încântătoare învăluite în ştiinţă, mare forfotă, 

mulţi profesionişti dornici de cunoaştere şi 

discuţii nesfârşite despre cercetări, organizaţii, 

cursuri, în sălile clădirilor pline de istorie care au 

găzduit activităţile derulate în cadrul 

Congresului Asociaţiei Europene de Psihologia 

Muncii şi Organizaţională, ediţia a-XVI-a. 

Anunţat printr-o strategie de promovare perfectă 

şi mult mai cordială decât ne-au obişnuit deja 

organizatorii conferinţelor EAWOP, acest 

eveniment de referinţă pentru domeniul 

psihologiei muncii şi organizaţionale din Europa, 

precum şi la nivel internaţional, a avut loc în 

perioada 22-25 mai 2013, la Munster, în 

Germania. Grandoarea şi calitatea evenimentului 

a fost asigurată de doi constituenţi germani ai 

Asociaţiei EAWOP, şi anume: Departamentul de 

Psihologia muncii, organizaţională şi business a 

Deutsche Gesellschaft für Psychologie şi 

Departamentul de Psihologia Business din cadrul 

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und 

Psychologen e.V.  

În tendinţă cu schimbările şi presiunile din 

domeniul muncii, tema acestui eveniment a fost: 

„Imaginează-ţi lumea viitoare: Cum vrem să 

muncim mâine?”. Deşi părea că invită 

comunitatea academică şi cea a practicienilor la 

„dorinţe” şi „modalităţi de lucru” care nu vor 

obţine prea devreme suport empiric şi 

organizaţional, această conferinţă a constituit o 

excelentă oportunitate de a genera idei noi şi 

inovatoare privind modul în care putem stăpâni 

cu măiestrie multiplele provocări pe care le 

întâlnim şi le vom întâlni în munca noastră. Pe 

viitor, va trebui să bifăm în agendele noastre de 

lucru, fie de cercetător, practician sau ambele, 

rezolvarea problemelor generate de globalizarea 

şi digitalizarea proceselor economice, programul 

de muncă flexibil cu parteneri aflaţi la mare 

distanţă de organizaţia pentru care lucrează, 

schimbările demografice, „turbulenţele 

financiare” şi responsabilitatea socială a 

organizaţiilor faţă de comunităţile în care există.  

Conferinţa a stimulat nu doar discutarea acestor 

provocări, găsirea unor soluţii, ci a contribuit şi 

la naşterea sau întărirea curajului de a 

implementa noi soluţii în organizaţiile din care 

facem parte.  

Prin multiplele şi variatele simpozioane, 
keynote-uri, workshop-uri şi întâlniri cu 
practicienii organizate în cadrul conferinţei, 
aproximativ 1200 de participanţi din întreaga 
lume au adus contribuţii în arii precum: 
schimbarea relaţiilor de angajare, sănătate şi 
intervenţii, recrutarea şi selecţia personalului, 
conducere şi management, schimbare şi 
dezvoltare organizaţională, tehnologa la locul de 
muncă şi sistemul om-maşină, macroergonomie 
şi designul muncii, structură cultură şi climat 
organizaţional, emoţii la locul de muncă, 
comportamentul consumatorului, psihologie 
economică, starea de bine a angajaţilor, program 
de muncă şi interfaţa muncă-familie, 
managementul resurselor umane, medii de lucru 
şi organizaţii sustenabile, aspecte ale pieţei 
muncii, siguranţă ocupaţională şi 
organizaţională, comportament organizaţional, 
echipe şi grupuri de muncă, cercetare şi 
metodologie, antreprenoriat şi auto-angajare. 

Acest  eveniment a fost unul re-creativ 
pentru participanţi, oferindu-le noi idei de a fi 
activi în profesia lor şi înarmându-i cu dorinţa de 
a cerceta şi de a face cât de bine putem ceea ce 
putem face pentru locul nostru de muncă şi 
pentru organizaţiile noastre. Prin calitatea 
activităţilor desfăşurate au fost stabilite standarde 
şi mai înalte pentru cea de-a-XVII-a ediţie a 
Congresului EAWOP care va avea loc în 20-22 
mai 2015, în Oslo, Norvegia şi va fi dedicată 
„Conducerii respectuoase şi eficace – 
managementului oamenilor şi organizaţiilor în 
timpuri turbulente” 
(http://www.eawop2015.org/).  
 

 

 
 

1 Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

ClaudiaRus@psychology.ro  
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Acest document reprezintă „Ghidul pentru 

Autori”. Cuprinde instrucţiuni privind formatul 

şi limbajul care trebuie utilizat pentru 

manuscrisele trimise la revista Psihologia 

Resurselor Umane. De asemenea, acest 

document poate fi găsit şi pe site-ul Asociației de 

Psihologie Industrială și Organizațională 

(www.apio.ro). 

Acest „Ghid Pentru Autori” este alcătuit 

după Manual de Publicat APA, Ediţia a-VI-a. 
 

 

Trimiterea şi formatul manuscrisului 
 

Toate manuscrisele pentru revista 

Psihologia Resurselor Umane trebuie trimise la 

următoarea adresă de e-mail: revista@apio.ro.  

Pentru redactarea manuscrisului vă rugăm să 

utilizaţi fontul Times New Roman 12, spaţierea 

de 1.5 şi setările paginii A4. Fiecare pagină va fi 

numerotată în colţul drept de sus. Marginea de 

sus şi de pe lateral trebuie să aibă cel puţin 

2.5.cm sau 1 inch. Un exemplu complet de 

manuscris poate fi găsit în Manual de Publicat 

APA, Ediţia a-VI-a. 
 

 

Publicaţii 
 

Lucrările acceptare sunt re-editate. Autorii 

trebuie să revizuiască şi să facă corecturi în noua 

lucrare editată. Editorul revistei Psihologia 

Resurselor Umane va contacta autorul 

corespondent, după ce în prealabil lucrarea a fost 

acceptată pentru a fi inclusă într-un număr al 

revistei. 

Dacă lucrarea dumneavoastră a fost 

acceptată, vă rugăm să anunţaţi editorul în ceea 

ce priveşte schimbările datelor dumneavoastră de 

contact sau absenţele îndelungate. 
 

 

Pagina copertă 
 

Prima pagină a manuscrisului trebuie să 

includă următoarele informaţii: 

1. Titlu 

Un titlu trebuie să fie o precizare concisă a 

temei principale a lucrării şi să permită 

identificarea aspectelor teoretice sau a 

variabilelor examinate şi a relaţiei dintre ele. 

Titlul trebuie să fie redactat cu litere mari şi mici 

(sentence case), să fie centrat în raport cu 

marginile paginii şi poziţionat în partea 

superioară a acesteia. 

 
2. Numele autorului şi afilierea (afilierile) 
instituţionale 

Numele autorului va fi prezentat în 

următoarea formă: Primul prenume, iniţialele 

altor prenume şi numele de familie. 

Afilierea instituţională trebuie să reflecte 

instituţia/locaţia cu care a fost asociat autorul în 

momentul derulării cercetării. Dacă un autor nu 

are afiliere instituţională, trebuie specificate 

oraşul şi ţara de rezidenţă sub numele autorului. 

Afilierea instituţională ar trebui centrată sub 

numele autorului, în rândul următor. 

 
3. Nota despre autor 

Această secţiune include următoarele: 

- Primul paragraf trebuie să includă afilierea 

departamentală la momentul cercetării 

pentru toți autorii, după următorul model: 

numele autorului, exact cum apare la 

secţiunea anterioară, virgulă, numele 

departamentului, virgulă, numele 

universităţii, punct şi virgulă, numele 

următorului autor ş.a.m.d. iar la sfârşit se 

adaugă un punct. 

- Al doilea paragraf trebuie să includă 

schimbările privind afilierea autorului, 

survenite după realizarea cercetării, după 

următorul model: [numele autorului] este 

acum la [afilierea]. 

- Al treilea paragraf trebuie să includă 

mulţumiri (numai pentru sprijinul financiar 

din granturi sau de alt tip, orice alte 

înţelegeri speciale privind drepturile de 

autor, mulţumiri pentru sprijin personal) şi 

http://www.apio.ro/
mailto:revista@apio.ro
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circumstanţe speciale (care trebuie 

prezentate înaintea mulţumirilor). 

- Al patrulea paragraf trebuie să includă 

informaţii despre autorul de contact: adresa 

poştală şi o adresă de e-mail. 

 

Nota despre autor va fi plasată în pagina de 

titlu, după titlu, autori şi afiliere. Sintagma ”Nota 

despre autor” va fi poziţionată centrat. Fiecare 

paragraf va fi scris separat. Nota despre autor nu 

este numerotată sau citată în text. 

 

 

Pagina de rezumat 
 

Rezumatul (abstract) şi titlul lucrării sunt 

plasate pe pagina 2. Rezumatul nu trebuie să 

depăşească 150 de cuvinte. Eticheta Rezumat 

trebuie să apară cu litere mari şi mici, centrat, în 

partea de sus a paginii. Rezumatul trebuie să aibă 

un singur paragraf, adică să fie redactat fără 

alineate. Autorul va propune şi un titlu scurt. 

Rezumatul va fi scris în limba Engleză, 

Franceză şi Română. Este necesar să fie incluse 

3-5 cuvinte cheie după fiecare rezumat, în cele 

trei limbi. 

 

 

Paginile textului principal 
 

În pregătirea manuscrisului, autorul va 

începe cu o introducere care va fi plasată pe 

pagina 3. Titlul manuscrisului va fi scris cu litere 

mari şi litere mici, centrat în partea de sus a 

paginii şi urmat de conţinutul textului lucrării. 

Secţiunile următoare ale lucrării vor fi 

prezentate fără spaţii libere. Când începe o nouă 

secţiune, aceasta nu trebuie poziţionată pe o 

pagină nouă. 

Această parte a lucrării trebuie să includă: 

- Prezentarea problemei. Această secţiune 

prezintă problema specifică care va fi 

investigată şi descrie strategia de cercetare. 

Această secţiune nu trebuie etichetată ca 

Introducere. 

- Explorarea importanţei problemei. Această 

secţiune prezintă motivul pentru care 

problema necesită o nouă cercetare. 

Autorul va prezenta această problemă în 

funcţie de tipul de cercetare (studiu 

empiric, review sistematic și meta-analiză, 

lucrare metodologică sau studiu de caz). 

- Descrierea literaturii relevante şi 

evidenţierea continuităţii logice între 

cercetările anterioare şi cercetarea propusă. 

- Precizarea fiecărei ipoteze formulate şi 

oferirea unui argument teoretic privind 

modul în care a fost desprinsă din teorie sau 

conectată logic cu studiile anterioare. 

 

 

Metodă 
 

Această secţiune descrie detaliat cum a fost 

realizat studiul, incluzând şi definiţiile 

conceptuale şi operaţionale ale variabilelor 

utilizate în studiu. Autorul ar trebui să includă: 

- Descrierea eşantionului, prin descrierea 

caracteristicilor majore ale acestuia, în 

special a caracteristicilor care pot conta în 

interpretarea rezultatelor. 

- Procedura de eşantionare, prin descrierea 

modalității de selecţie a participanţilor: 

metoda de eşantionare, procentul celor care 

au fost contactaţi şi au participant la 

cercetare, numărul participanţilor care s-au 

oferit să participe la cercetare etc. 

- Mărimea eşantionului, putere şi precizie. 

- Măsurătorile prin descrierea metodelor 

utilizate pentru a colecta datele şi a 

îmbogăţi calitatea măsurătorilor. 

- Designul de cercetare. 

- Manipulări experimentale sau proceduri. 

- Descrierea sarcinilor. 

 

 

Rezultate 
 

Această secţiune sumarizează datele 

colectate şi analiza datelor realizată pentru a testa 

ipotezele propuse. Autorul trebuie să raporteze 

analiza datelor cât mai detaliat, astfel încât să 

permită justificarea concluziilor. Pentru mai 

multe informaţii, autorul va consulta Manualul 

APA, Ediţia a-VI-a. 

 

 

Discuţii 
 

Această secţiune evaluează şi interpretează 

implicaţiile rezultatelor, autorii făcând referire la 

ipotezele propuse. Autorul va examina, 

interpreta, cataloga rezultatele şi va face 

inferenţe pe baza lor. Autorul va insista pe 

consecinţele teoretice sau practice ale 

rezultatelor obţinute. De asemenea, trebuie 

prezentate limitele studiului şi ale direcţiilor 

viitoare de cercetare. 
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Bibliografie 
 

Referinţele sunt citările în ordinea alfabetică 

de la sfârşitul lucrării. Această listă trebuie să 

includă toate lucrările citate în cadrul 

manuscrisului. Referinţele trebuie scrise după 

următorul model: 

 
1. Reviste (exemple selective) 

Autor, A.A, Autor, B. B., & Autor, C.C. (an). Titlul 

articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp-pp. doi: 

xx.xxxxxxxxxx 

Autor, A.A., Autor, B.B., Autor, C.C., Autor, D.D., 

Autor, E.E., Autor, F.F., … Autor, Y.Y. (an). 

Titlul articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp-pp. doi: 

xx.xxxxxxxxxx 

Autor, A.A, Autor, B. B., & Autor, C.C. (an). Titlul 

articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp-pp. 

Autor, A.A., & Autor, B.B. (in press). Titlul articolului. 

Titlul Jurnalului. Retrieved from 

http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf 

 
2. Cărţi 

Autor, A.A. (an). Titlul lucrării. Locaţie: Editură. 

Autor, A.A. (an). Titlul lucrării. Retrieved from 

http://www.xxxxxxx 

Autor, A.A. (an). Titlul lucrării. doi: xxxxx 

Editor, A.A. (Ed.) (an). Titlul lucrării. Locaţie: Editură. 

 
3. Capitole din cărţi (exemple selective) 

Autor, A.A., & Autor, B.B. (an). Titlul capitolului. In 

A. Editorul, B. Editorul, & C. Editorul (Eds.), 

Titlul cărţii (pp. xxx-xxx). Locaţie: Editură. 

Autor, A.A, & Autor, B.B. (an). Titlul capitolului. In 

A. Editorul, B. Editorul, & C. Editorul (Eds.), 

Titlul cărţii (pp. xxx-xxx). Retrieved from 

http://www.xxxxxxx 

Autor, A.A., & Autor, B.B. (an). Titlul capitolului. In 

A. Editorul, B. Editorul, & C. Editorul (Eds.), 

Titlul cărţii (pp. xxx-xxx). Locaţie: Editură. doi: 

xxxxxxxx. 

 
4. Conferinţe şi simpozioane (exemple 
selective) 

Contributor, A.A., Contributor, B.B., Contributor, C.C., 

& Contributor, D.D. (an, lună). Titlul lucrării. In 

E.E. Chairperson (Chair), Titlul simpozionului. 

Symposium conducted at the meeting of [Numele 

Organizaţiei], Locaţia. 

Presenter, A.A. (an, lună). Titlul lucrării sau 

posterului. Paper or poster session presented at the 

meeting of [Numele Organizaţiei], Locaţie. 

 
5. Lucrări nepublicate  
(exemple selective) 

Author, A.A. (an). Titlul manuscrisului. Unpublished 

manuscript [or "Manuscript submitted for 

publication," or "Manuscript in preparation"]. 

 

Pentru o descriere detaliată a procedurii 

privind citarea altor tipuri de lucrări decât cele 

listate anterior, autorii vor consulta Manualul 

APA, Ediţia a-VI-a. 

 

 

Note de subsol 
 

Notele de subsol sunt utilizate pentru a oferi 

informaţii suplimentare sau pentru a confirma 

statutul drepturilor de autor. 

 

 

Anexe 
 

Anexele manuscrisului (etichetate 

ANEXA 1, ANEXA 2 etc.) conţin materiale 

suplimentare față de conţinutul lucrării, cum ar fi 

informaţii legate de proceduri metodologice 

lungi, calcule etc. 

 

 

Tabele şi figuri 
 

Autorul trebuie să numeroteze toate tabelele 

şi figurile cu cifre arabe, în ordinea în care au 

fost menţionate pentru prima dată în textul 

manuscrisului, indiferent dacă o discuţie mai 

detaliată a tabelului sau figurii este prezentă 

ulterior în text. Autorul ar trebui să le eticheteze 

Tabelul 1, Tabelul 2 ş.a.m.d. sau Figura 1, Figura 

2 ş.a.m.d.. Prezentaţi prima dată toate tabelele, 

ulterior figurile. Plasaţi tabelele şi figurile după 

anexele de la sfârşitul manuscrisului şi indicaţi 

poziţia fiecăruia/fiecăreia în text astfel: 

 

------------------------------------ 

Inseraţi Tabelul 1 aici 

------------------------------------ 

 

Fiecare tabel sau figură trebuie să aibă o 

propoziţie de introducere în text. Formatul 

acceptat este cel standard (canonic). Fiecare 

tabel trebuie să raporteze un singur tip de analiză 

(care trebuie să fie identificată din denumirea 

tabelului) şi fiecare coloană şi rând trebuie să 

conţină sun singur tip de date. 

 

 

Citări 
 

Este important ca autorul să menţioneze 

fiecare lucrare citată în manuscris în secţiunea 

Bibliografie. Autorii pot cita în text astfel: 
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1. Un singur autor 

Numele şi anul: S-a arătat că X este asociat 

cu Y (Autor, an) 

Numai anul: Autorul (an) a arătat că ….. 

 
2. Doi autori sau mai mulţi autori 

Când o lucrare are doi autori, autorul trebuie 

să citeze numele ambilor autori ori de câte ori 

apare referinţa în text. 

Când o lucrare are trei, patru sau cinci 

autori, autorul trebuie să citeze toţi autorii prima 

dată. În citările ulterioare va fi inclus numele 

primului autor urmat de sintagma et al. (fără 

Italic şi cu un punct după al.) şi anul apariţiei 

lucrării. 

 
3. Două sau mai multe lucrări citate 

Autorul trebuie să ordoneze citările în 

ordine alfabetică. Două sau mai multe lucrări ale 

aceluiaşi autor (sau ale aceluiaşi grup de autori) 

publicate în acelaşi an vor fi marcate prin 

adăugarea unui „a”, „b” ş.a.m.d. după anul 

publicării. 

 
4. Lucrări fără autor identificat sau Autor 
anonim 

Când o lucrare nu are un autor identificat, 

autorul trebuie să citeze în text titlul lucrării şi 

anul. Se va poziţiona între ghilimele titlul 

articolului, capitolului sau a paginii web şi se va 

marca cu Italic numele revistei, cărţii, broşurii 

sau a raportului: 

… privind angajamentul organizaţional 

(“Study Report”, 2011) 

… cartea Corelate motivaţionale (2011) 

 
5. Numărul paginilor în citări 

Pentru a cita o parte specifică dintr-o 

anumită sursă, autorul trebuie să indice pagina, 

capitolul, figura, tabelul sau formula. 

Întotdeauna va fi menţionat numărul paginii: 

(Johnny, 2011, p. 13) 

 
6. Sursele secundare 

Când sursele originale nu sunt disponibile în 

format fizic, autorul trebuie să menţioneze a 

doua sursă in lista bibliografică iar în text să 

menţioneze lucrarea originală şi să citeze sursa 

secundară: 

… raportul elaborat de Minnie (citat în 

Smith, 2011). 

 

 

 

Vă mulţumim pentru atenţia acordată 

instrucţiunilor specificate în acest ghid – va 

uşura munca celor implicaţi în publicarea 

acestei reviste. 

 

Editorii 
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HUMAN RESOURCES PSYCHOLOGY 
GUIDE FOR AUTHORS 

 

This document represents the “Guide for 

Authors”. It covers the format and language to 

be used for manuscripts submitted to Human 

Resources Psychology. Also, this document can 

be found on the webpage of the Romanian 

Association of Industrial and Organizational 

Psychology (www.apio.ro). 

This “Guide for Authors” follows the 6th 

APA Publication Manual. 
 

 

Manuscript Submission and Format 
 

All manuscripts for the journal Human 

Resources Psychology should be submitted to 

the following e-mail address: revista@apio.ro. 

To edit the manuscript please use Times 

New Roman 12-point type, 1.5 line spacing and 

the A4 page setting. Each page will be numbered 

in the upper right corner. The top and side 

margins should be left of at least one inch or 

2.54 cm. A full example of a manuscript can be 

found in the 6th APA Publication Manual. 
 

 

Publications 
 

Accepted papers are copy-edited and 

retyped. Authors have to review edits and 

proofread their work. The editor of Human 

Resources Psychology will contact the 

corresponding author after the editor assigns 

your work to an issue.  

If your work is accepted, please keep the 

editor informed of changes in your contact 

information and of long absences. 
 

 

Front Page 
 

The first page of the manuscript should 

include the following information: 
 

1. Title 

The title should be a concise statement of 

the main topic and should identify the variables 

or theoretical issues under investigation and the 

relationship between them. It should be typed in 

sentence case, centered between left and right 

margins, and positioned in the upper half of the 

page. 

 
2. Author name(s) and institutional 
affiliation(s) 

Author name(s) will be presented in the 

following form: first name, middle initial(s), and 

last name.  

Institutional affiliation should reflect the 

institution/location where the author(s) were 

when the research was conducted. When an 

author has no institutional affiliation, the city and 

state of residence below the author´s name 

should be specified. The institutional affiliation 

should be centered under the author's name, on 

the next line. 

 
3. Author´s note 

This section should include the following: 

- First paragraph should include the 

departmental affiliations at the time of the 

study for all authors as follows: name of the 

author as it appears in the byline, comma, 

department name, comma, university name, 

semicolon, next author name, and so on, 

and end with a period.  

- Second paragraph should include any 

changes in author affiliation subsequent to 

the time of the study as follows: [author´s 

name] is now at [affiliation].  

- Third paragraph should include 

acknowledgments (only for grants or other 

financial support, any special agreements 

concerning authorship, thanks for personal 

assistance) and special circumstances 

(disclose them before the 

acknowledgements in this paragraph).  

- Fourth paragraph should include 

information about the person to contact in 

terms of mailing address and e-mail. 

 

 

http://www.apio.ro/
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Place the author note on the title page, 

below the title, byline, and affiliation. Center the 

label Author Note. Start each paragraph of the 

note with an indent, and type separate paragraphs 

for the authors' names and current affiliations, 

changes in affiliations, acknowledgments, and 

special circumstances, if any, along with the 

person to contact. The author note is not 

numbered or cited in the text. 

 

 

Abstract Page 
 

The abstract as well as the title of the work 

go on page 2. The abstract should be no longer 

than 150 words. The label Abstract should 

appear in sentence case, centered, at the top of 

the page. Type the abstract itself as a single 

paragraph without paragraph indentation. Place a 

running head (short title). 

The abstract will be written in English, 

France and Romanian. It is necessary to include 

3-5 key words after each abstract, in all these 

three languages. 

 

 

Main body text pages 
 

In preparing your manuscript, begin the 

introduction on page 3. Type the title of the 

manuscript in sentence case centered at the top 

of the page, and then type the text. The 

remaining sections of the article follow each 

other without a break; do not start a new page 

when a new heading occurs.  

This section should include the following: 

- Introduction of the problem. This section 

will present the specific problem under the 

study and describe the research strategy. 

There is no need to label this section as 

Introduction.  

- Explore importance of the problem. This 

section states why the problem deserves 

new research. State explicitly this problem 

according to the type of the study 

(empirical study, literature review and 

meta-analysis, methodological paper and 

case study). 

- Describe relevant scholarship by discussing 

the relevant related literature and 

demonstrating the logical continuity 

between previous and present work.  

- State each tested hypothesis clearly and 

provide a theoretical argument for how it 

was derived from theory or is logically 

connected to previous data and 

argumentation. 

 

 

Method 
 

This section describes in detail how the 

study was conducted, including conceptual and 

operational definitions of the variables used in 

the study. Authors should include the following: 

- Sample description, by describing the main 

characteristics with particular emphasis on 

characteristics that may have bearing on the 

interpretation of results. 

- Sampling procedure by describing the 

procedures for selecting participants in 

terms of sampling method, the percentage 

of the sample approached that participated, 

the number of participants who selected 

themselves into the sample. 

- Sample size, power and precision. 

- Measures and covariates by describing the 

methods used to collect data and to enhance 

the quality of the measurements. 

- Research design. 

- Experimental manipulations or procedures. 

- Task description. 

 

 

Results 
 

This section summarizes the collected data 

and the analysis performed on the data to test the 

proposed hypotheses. Report the data analysis in 

sufficient detail to justify your conclusions. For 

more information please consult the 6th APA 

Publication Manual. 

 

 

Discussion 
 

This section evaluates and interprets the 

implications of the results, especially with 

respect to original hypotheses. Examine, 

interpret, and qualify the results and draw 

inferences and conclusions from them. 

Emphasize any theoretical or practical 

consequences of the results. 

Also, the limits of the study and possible 

future studies can be considered in this section. 
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References 
 

References are your entries in the 

alphabetical list at the end of your article or 

research note. This list should include all the 

works you have cited throughout the manuscript. 

The references should be formatted as follows: 

 
1. Periodicals (selective examples) 

Author, A.A, Author, B. B., & Author, C. C. (year). 

Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. doi: 

xx.xxxxxxxxxx 

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. 

D., Author, E. E., Author, F.F., … Author, Y.Y. 

(year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-

pp. doi: xx.xxxxxxxxxx 

Author, A.A, Author, B. B., & Author, C. C. (year). 

Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. 

Author, A.A., & Author, B.B. (in press). Title of 

article. Title of Periodical. Retrieved from 

http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf 

 
2. Books 

Author, A. A. (year). Title of work. Location: 

Publisher. 

Author, A. A. (year). Title of work. Retrieved from 

http://www.xxxxxxx 

Author, A. A. (year). Title of work. doi: xxxxx 

Editor, A. A. (Ed.) (year). Title of work. Location: 

Publisher. 

 
3. For chapters in a book or entry in a 
reference book (selective example) 

Author, A.A., & Author, B.B. (year). Title of chapter or 

entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), 

Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. 

Author, A.A, &Author, B.B. (year). Title of chapter or 

entry. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of 

book (pp. xxx-xxx). Retrieved from 

http://www.xxxxxxx 

Author, A.A., & Author, B.B. (year). Title of chapter or 

entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), 

Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. 

doi: xxxxxxxx 

 
4. Meeting and symposia  
(selective examples) 

Contributor, A.A., Contributor, B.B., Contributor, C.C., 

& Contributor, D.D. (Year, Month). Title of 

contribution. In E.E. Chairperson (Chair), Title of 

symposium. Symposium conducted at the meeting 

of Organization Name, Location. 

Presenter,  A. A. (Year, Month). Title of paper or 

poster. Paper or poster session presented at the 

meeting of Organization Name, Location. 

 

 

 

 

5. Unpublished works  
(selective examples) 

Author, A.A. (Year). Title of manuscript. Unpublished 

manuscript [or "Manuscript submitted for 

publication," or "Manuscript in preparation"]. 

 

For a detailed description of the procedure 

related to the citation of other types of work than 

those listed above, consult the 6th APA 

Publication Manual. 

 

 

Footnotes 
 

Footnotes are used to provide additional 

content or to acknowledge copyright permission 

status. 

 

 

Appendices 
 

The appendices of the manuscript (labeled 

APPENDIX A, APPENDIX B etc.) contain 

materials that supplements article content such as 

lengthy methodological procedures, calculations 

of measures, scales etc. 

 

 

Tables and Figures 
 

The author should number all tables and 

figures with Arabic numerals in the order in 

which they are first mentioned in the text, 

regardless of whether a more detailed discussion 

of the table or figure occurs later in the paper. 

The author should label them as Table 1, Table 

2, and so on or Figure 1, Figure 2, and so on. List 

all tables first followed by figures. Place tables 

and figures after appendices at the end of the 

manuscript, and indicate the position of each in 

the text as follows: 

 

------------------------------------ 

Insert Table 1 about here 

------------------------------------ 

 

Each table or figure needs an introductory 

sentence in your text. The format agreed is the 

standard (canonical) one. Each table should 

report one type of analysis (which is identified in 

the title), and each vertical column and 

horizontal row should contain only one type of 

data. 
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Citation 
 

It is important to put in the Reference 

section every work you have cited throughout 

the manuscript. The author can cite in-text as 

follows: 

 
1. One author 

Name and year: It has been found that X is 

associated with Y (Author, year) 

Year only: Author (year) has found that 

 
2. Two authors 

When a work has two authors, the author 

should cite both names every time the reference 

occurs in the text. 

When a work has three, four, or five 

authors, you should cite all authors the first time 

the reference occurs but in the subsequent 

citations, include only the surname of the first 

author followed by et al., (not Italicized and with 

a period after al.) and the year. 

 
3. Two or more cited works 

The author should order citations 

alphabetically. Designate two or more works by 

one author (or by an identical group of authors) 

published in the same year by adding “a,” “b,” 

and so forth, after the year. 

 
4. Works with no identified author or with 
an Anonymus author 

When a work has no identified author, the 

author should cite in text the first few words of 

the reference list entry (usually the title) and the 

year. Use double quotation marks around the title 

of an article, a chapter, or a web page and 

italicize the title of a periodical, a book, a 

brochure, or a report: 

on organizational commitment (“Study 

Report”, 2011) 

the book Motivational Outcomes (2011) 

 
5. Page numbers in citations 

To cite a specific part of a source, the author 

should indicate the page, chapter, figure, table, or 

equation at the appropriate point in text. Always 

give page numbers for quotations.  

(Johnny, 2011, p. 13) 

 
6. Secondary sources 

When the original work is out of print, 

unavailable through usual sources, the author 

should give the secondary source in the reference 

list and in the text you should name the original 

work and give a citation for the secondary source  

Minnie’s report (as cited in Smith, 2011). 

 

 

 

Thank you for paying attention to the 

conventions outlined in this guide – it will 

help the work of everyone involved in the 

publication of this journal. 

 

The Editors 
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Ce document représente le «Guide pour les 

auteurs». Il couvre le format et la langue à 

utiliser pour les manuscrits soumis à la 

Psychologie des Ressources Humaines.  

Ce «Guide pour les auteurs» suit le Manuel 

de Publication APA, 6ème édition. 
 

 

Soumission de manuscrit et Format 
 

Tous les manuscrits pour la revue de 

Psychologie des Ressources Humaines doivent 

être soumis à la suivante adresse d’e-mail: 

revista@apio.ro.  

Pour éditer le manuscrit s’il vous plaît 

utiliser Times New Roman de 12 points, 

interligne 1,5 et la mise en page A4. Chaque 

page sera numérotée dans le coin supérieur droit. 

Les marges supérieures et latérales doivent être 

laissées au moins 1inch ou 2.54 cm. Un exemple 

complet d’un manuscrit peut être trouvé dans le 

Manuel de Publication APA, 6ème édition. 
 

 

Publications 
 

Les articles acceptés sont copiés-édités et 

retapés. Les auteurs ont à examiner les 

modifications et relire leurs travaux. L’éditeur de 

la revue Psychologie des Ressources Humaines 

va contacter l’auteur correspondant après 

l’éditeur assigne son travail à un numéro de la 

revue. Si votre travail est accepté, s’il vous plaît 

garder l’éditeur informé des changements dans 

votre information de contact et les longues 

absences. 
 

 

Première page 
 

La première page du manuscrit doit 

comporter les informations suivantes: 
 

1. Titre 

Un titre doit être un énoncé concis du sujet 

principal et doit identifier les variables ou les 

questions théoriques de l’enquête et la relation 

entre eux. Il doit être dactylographié en lettres 

majuscules et minuscules, centré entre les 

marges de la page et positionné dans la moitié 

supérieure de la page. 

 
2. Nom de l’auteur(s) et affiliation(s) 
institutionnelle(s) 

Nom de l’auteur(s) sera présenté sous la 

forme suivante: prénom, initiale(s) des autres 

prénoms et le nome. 

L’affiliation institutionnelle doit refléter 

l’institution / l’emplacement où l’auteur(s) a été 

quand la recherche a été menée. Quand un auteur 

n’a aucune affiliation institutionnelle, la ville et 

l’État de résidence dessous le nom de l’auteur 

doit être indiqué. L’affiliation institutionnelle 

doit être centrée sous le nom de l’auteur, sur la 

ligne suivante. 

 
3. Note de l’auteur 

Cette section doit inclure les éléments 

suivants: 

- Premier paragraphe doit inclure 

l’affiliation(s) au département au moment 

de l’étude pour tous les auteurs comme suit: 

nom de l’auteur tel qu’il apparaît dans la 

ligne, une virgule, nom du département, 

une virgule, le nom de l’université, point-

virgule, nom de l’auteur suivant, et ainsi de 

suite, et se termine par un point. 

- Deuxième paragraphe doit inclure tous les 

changements dans les affiliations de 

l’auteur à la suite de l’époque de l’étude 

comme suit: [nom de l’auteur] est 

maintenant à [affiliation].  

- Le troisième paragraphe doit inclure des 

remerciements (uniquement pour les 

subventions ou autres aides financières, des 

accords spéciaux concernant les droites 

d’auteur, merci pour l’aide personnel) et 

des circonstances particulières (les 

divulguer avant que les remerciements dans 

ce paragraphe). 

 

mailto:revista@apio.ro
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- Le quatrième paragraphe doit inclure des 

informations sur la personne à contacter en 

précisant l’adresse postale et d’e-mail. 

 

Placez la note de l’auteur sur la page de 

titre, en dessous du titre, nome de l’auteur et 

l’affiliation, et centrez l’étiquette «Note de 

l’auteur». Commencez chaque paragraphe de la 

note avec un retrait et éditez des paragraphes 

distincts pour les noms des auteurs et les 

affiliations actuelles, les changements dans les 

affiliations, les remerciements, et des 

circonstances particulières (s’il y a unes), avec la 

personne à contacter. La note de l’auteur n’est 

pas numérotée ou citée dans le texte. 

 

 

Page du résumé 
 

Le résumé ainsi que le titre vont sur la 

page 2.  

Le résumé ne doit pas dépasser 150 mots. 

L’étiquette Résumédoit apparaître en lettres 

majuscules et minuscules, centrée, en haut de la 

page. Editez le résumé lui-même comme un seul 

paragraphe, sans retrait de paragraphe. Placez un 

titre courant (titre abrégé).  

Le résumé sera écrit en Anglais, France et 

Roumaine. Il est nécessaire d’inclure 3-5 mots 

clés après chaque résumé, dans ces langues. 

 

 

Pages principales du texte 
 

Dans la préparation de votre manuscrit, 

commencez l’introduction à la page 3. Editez le 

titre du manuscrit en lettres majuscules et 

minuscules, centrez-le en haut de la page, puis 

tapez le texte. Les autres sections de l’article se 

succèdent sans interruption, ne commencez pas 

une nouvelle page lorsque survient une nouvelle 

rubrique. 

Cette section doit inclure les éléments 

suivants: 

- Introduction du problème. Cette section 

présente le problème spécifique sous 

l’investigation et décrie la stratégie de 

recherche. Il n’est pas nécessaire 

d’étiqueter cette section Introduction.  

- Explorez l’importance du problème. Cette 

section stipule pourquoi le problème mérite 

de nouvelles recherches. Explicitez ce 

problème en fonction du type de l’étude 

(étude empirique, revue de la littérature et 

une méta-analyse, étude méthodologique et 

étude de cas). 

- Décrivez la théorie pertinente en discutant 

de la littérature pertinente liée et en 

démontrant la continuité logique entre les 

travaux antérieurs et présents 

- Etat chaque hypothèse testée clairement et 

fournissez un argument théorique pour la 

façon dont elle est dérivée de la théorie ou 

est logiquement liée à des données 

antérieures et argumentation. 

 

 

Méthode 
 

Cette section décrit en détail comment 

l’étude a été menée en précisant les définitions 

conceptuelles et opérationnelles des variables 

utilisées dans l’étude. Les auteurs doivent inclure 

les éléments suivants: 

- Caractéristiques de l’échantillon en 

décrivant ses caractéristiques majeures avec 

un accent particulier sur les caractéristiques 

qui peuvent avoir une incidence sur 

l’interprétation des résultats 

- La procédure d’échantillonnage en 

décrivant les procédures de sélection des 

participants en termes de méthode 

d’échantillonnage, le pourcentage de 

l’échantillon approché qui a participé, le 

nombre de participants qui s’a lui-même 

sélectionné dans l’échantillon 

- La taille de l’échantillon, la puissance et la 

précision  

- Les mesures et covariables en décrivant les 

méthodes utilisées pour recueillir des 

données et à améliorer la qualité des 

mesures  

- La conception de la recherche  

- Les manipulations expérimentales ou les 

procédures  

- La description des tâches 

 

 

Résultats 
 

Cette section résume les données recueillies 

et l’analyse effectuée sur les données pour tester 

les hypothèses proposées. Signaler l’analyse des 

données de façon suffisamment détaillée pour 

justifier vos conclusions. Pour plus 

d’informations s’il vous plaît consulter le 

Manuel de Publication APA, 6ème édition. 
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Discussion 
 

Cette section évalue et interprète les 

implications des résultats, surtout en ce qui 

concerne les hypothèses originales. Examinez, 

interprétez, qualifiez les résultats et tirez des 

inférences et des conclusions. Insistez sur les 

conséquences théoriques ou pratiques de ces 

résultats. En outre, les limites de l’étude et les 

études futures doivent être considérées dans cette 

section. 

 

 

Références / Bibliographie 
 

Les références sont les entrées dans la liste 

alphabétique à la fin de l’article ou note de 

recherche. Cette liste doit inclure tous les travaux 

qui ont été cités tout au long du manuscrit. Les 

références doivent être formatées comme suit: 

 
1. Périodiques (exemples sélectives) 

Auteur, A.A., Auteur, B.B., & Auteur, C.C. (année). 

Titre de l’article. Titre du périodique, xx, pp-pp. 

doi: xx.xxxxxxxxxx 

Auteur, A.A., Auteur, B.B., Auteur, C.C., Auteur, 

D.D., Auteur, E.E., Auteur, F.F., … Auteur, Y.Y. 

(année). Titre de l’article. Titre du périodique, xx, 

pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx 

Auteur, A.A, Auteur, B.B., & Auteur, C.C. (année). 

Titre de l’article. Titre du périodique, xx, pp-pp.  

Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (in press). Titre de 

l’article. Titre du périodique. Retrieved from 

http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf 

 
2. Livres 

Auteur, A.A. (année). Titre de l’œuvre. Lieu: Editeur.  

Auteur, A.A. (année). Titre de l’œuvre. Retrieved from 

http://www.xxxxxxx  

Auteur, A.A. (année). Titre de l’œuvre. doi: xxxxx  

Editeur, A.A. (éd.) (année). Titre de l’œuvre. Lieu: 

Editeur. 

 
3. Pour les chapitres d’un livre ou une 
inscription dans un livre de référence 
(exemples sélectives) 

Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (année). Titre du chapitre 

ou de l’entrée. In A. Éditeur, B. Editor, & C. 

Editeur (Eds.), Titre du livre (pp. xxx-xxx). Lieu: 

Editeur.  

Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (année). Titre du chapitre 

ou de l’entrée. In A. Éditeur, B. Editor, & C. 

Editeur (Eds.), Titre du livre (pp. xxx-xxx). 

Retrieved from http://www.xxxxxxx 

Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (année). Titre du chapitre 

ou de l’entrée. In A. Éditeur, B. Editor, & C. 

Editeur (Eds.), Titre du livre (pp. xxx-xxx). Lieu: 

Editeur. doi: xxxxxxxx 

4. Réunion et de symposium (exemples 
sélectives) 

Contributeur, A.A., Contributeur, B.B., Contributeur, 

C.C., & Contributeur, D.D. (année, mois). Titre de 

la contribution. In E.E. Chairmen (Chair), Titre du 

symposium. Symposium conducted at the meeting 

of [nome de l’organization], Lieu. 

Présentateur, A.A. (année, mois). Titre de la 

communication ou un poster. Paper or poster 

session presented at the meeting of [nome de 

l’organization], Lieu. 

 
5. Les œuvres non publiées  
(exemples sélectives) 

Auteur, A.A. (année). Titre du manuscrit. Unpublished 

manuscript [or "Manuscript submitted for 

publication," or "Manuscript in preparation"]. 

 

Pour une description détaillée de la 

procédure liée à la citation des autres types de 

travaux que ceux énumérés ci-dessus, consulter 

le Manuel de Publication APA, 6ème édition. 

 

 

Notes 
 

Les notes sont utilisées pour fournir un 

contenu supplémentaire ou pour reconnaître le 

statut d’autorisation de droits d’auteur. 

 

 

Annexes 
 

Les annexes du manuscrit (étiquetées 

ANNEXE A, ANNEXE B, etc.) contiennent des 

matériaux qui complètent le contenu de l’article 

tels que les longues procédures 

méthodologiques, les calculs de mesures, les 

échelles etc. 

 

 

Tableaux et figures 
 

L’auteur doit numéroter tous les tables et les 

figures en chiffres arabes dans l’ordre dans 

laquelle elles sont citées dans le texte, 

indépendamment si une discussion plus détaillée 

du tableau ou de la figure se produit plus tard 

dans le document. L’auteur doit les étiqueter 

comme le Tableau 1, Tableau 2, et ainsi de suite 

ou de la Figure 1, Figure 2, et ainsi de suite. 

Liste toutes les tables en premier, suivi par des 

figures. Liez les tableaux et les figures après 

annexes à la fin du manuscrit, et indiquez la 

position de chacun dans le texte comme suit: 
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------------------------------------ 

Insert Table 1 about here 

------------------------------------ 

Chaque tableau ou figure a besoin d’une 

phrase d’introduction dans votre texte. Le format 

accepté est le standard (canonique). Chaque 

tableau doit déclarer un type d’analyse (qui est 

identifiée dans le titre) et chaque colonne 

verticale et rangée horizontale doit contenir 

qu’un seul type de données. 

 

 

Citation 
 

Il est important de mettre dans la section 

Références tous les travaux qui ont été cités tout 

au long du manuscrit. L’auteur peut citer dans le 

texte comme suit: 

 
1. Un auteur 

Nom d’auteur et année: Il a été constaté que 

X est associé à Y (Auteur, année)  

Année seulement: Auteur (année) a constaté 

que …. 

 
2. Deux auteurs 

Quand un travail a deux auteurs, l’auteur 

doit citer deux noms à chaque fois que se trouve 

le renvoi dans le texte.  

Quand une œuvre a trois, quatre ou cinq 

auteurs, vous devriez citer tous les auteurs la 

première fois le renvoi, mais dans les citations 

suivantes, ne devriez pas inclure que le nom du 

premier auteur suivi de et al. (pas en italique et 

avec un point après al.) et l’année. 

 
3. Deux ou plusieurs travaux cités 

L’auteur doit ordonner citations par ordre 

alphabétique. L’auteur doit désigner deux ou 

plusieurs œuvres d’un auteur (ou par un groupe 

identique d’auteurs) publiées dans la même 

année en ajoutant une lettre « a », « b » et ainsi 

de suite, après l’année de publication. 

 
4. Travail avec aucun auteur identifié ou 
avec un auteur Anonymus 

Quand une œuvre n’a pas un auteur 

identifié, l’auteur doit citer dans le texte les 

premiers mots de l’entrée de la liste de référence 

(généralement le titre) et l’année.Utilisez des 

guillemets doubles autour du titre d’un article, un 

chapitre ou une page web et en italique le titre 

d’un périodique, un livre, une brochure ou un 

rapport:  

… sur l’engagement organisationnel 

(«Rapport d’étude», 2011)  

… le livre Les résultats de motivation 

(2011) 

 
5. Les numéros de page dans les 
citations 

Pour citer une partie spécifique d’une 

source, l’auteur doit indiquer la page, le chapitre, 

la figure, le tableau ou l’équation à l’endroit 

approprié dans le texte. Toujours donnez les 

numéros de pages pour les citations.  

(Johnny, 2011, p. 13) 

 
6. Les sources secondaires 

Lorsque l’œuvre originale est épuisée, 

indisponible par des sources habituelles, l’auteur 

doit donner la source secondaire dans la liste de 

références et, dans le texte, il doit donner le nom 

de l’œuvre originale et la citation de la source 

secondaire : 

… le rapport de Minnie (as cited in Smith, 

2011). 

 

 

 

Merci pour l’attention portée aux 

conventions décrites dans ce guide - il aidera 

le travail de toutes les personnes impliquées 

dans la publication de ce journal. 

 

Les éditeurs  
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