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EDITORIAL 

Consolidarea relațiilor interpersonale pozitive la 

locul de muncă: antidot pentru burnout 

 
CORALIA SULEA 
Universitatea de Vest, Timișoara, România 
 

 

 

Introducere 

Burnout-ul este un fenomen important în 
organizații prin consecințele negative pe care 
le generează asupra angajaților și 
companiilor. Aspecte-cheie din organizații, 
precum corectitudinea și comunitatea de la 
locul de muncă, sunt responsabile pentru 
nivelul de burnout resimțit de angajați. Acest 
editorial se dorește a fi o pledoarie în 
favoarea comunității de la locul de muncă și 
explică mecanismele prin care relațiile 
disfuncționale contribuie la apariția 
burnout-ului, precum și procesele prin care 
relațiile interpersonale sănătoase pot constitui 
un antidot pentru acest fenomen.  

 

Riscurile burnout-ului 

De peste patruzeci de ani, cercetătorii și 
practicienii au studiat și dezbătut cauzele și 
efectele burnout-ului, cu scopul de a avea 
organizații mai performante și angajați mai 
implicați în activitatea companiilor. 
Burnout-ul este o reacție la stresul persistent 
de la locul de muncă și se caracterizează prin 
epuizare emoțională (i.e., sentimentul 
angajaților de a se simți consumați și în 
imposibilitatea de a se recupera), cinism (i.e., 
experiența dezinteresului și a unei abordări 
negative sau indiferente față de colegi și față 
de locul de muncă, în general) și ineficiență 
profesională (i.e., starea de insatisfacție față 
de muncă și inadecvare) (Watts & Robertson, 
2011; Maslach & Leiter, 1997). Mai mult, 
simptomele burnout-ului pot fi transmise 
între colegii de la locul de muncă (Bakker, 
Demerouti, & Schaufeli, 2003). În esență, 

burnout-ul derivă dintr-un dezechilibru de 
durată între solicitările și resursele de la locul 
de muncă, problemele în ariile cheie din 
organizații (cum ar fi relațiile interpersonale 
sau volumul de muncă), dar apare și în 
situațiile în care se reliefează o discrepanță 
între intențiile declarate și realitatea din 
organizații (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 
2009; Bakker & Demerouti, 2007; Maslach & 
Leiter, 1997). Epuizarea emoțională este, de 
obicei, prima reacție la stresul cauzat de 
solicitările și tensiunile postului; cinismul 
poate fi interpretat ca o modalitate prin care 
individul face față diferitelor aspecte de la 
lucru — ca rezultat, apar sentimente de 
îndoială, și angajatul se simte mai puțin 
eficient în atingerea scopurilor sale (Peeters 
& Le Blanc, 2001; Jackson & Schuler, 1983; 
Maslach & Leiter, 1997). Privind fenomenul 
prin grilă economică, este important de știut 
faptul că angajații care suferă de burnout 
presupun costuri de ordinul milioanelor de 
dolari, din cauză că se îmbolnăvesc, pierd zile 
de lucru, muncesc la nivele mai scăzute de 
performanță și, în ultimă instanță, părăsesc 
organizațiile (Leiter & Maslach, 2005).  

Materialul de față se centrează pe relațiile 
interpersonale de la serviciu și oferă 
argumente în favoarea rolului pe care îl are 
calitatea acestor relații, comunitatea de la 
locul de muncă fiind considerată unul dintre 
elementele-cheie pentru burnout (Maslach & 
Leiter, 1997). În plus, tema relațiilor 
interpersonale de la locul de muncă este 
importantă, fiindcă organizațiile depind de 
oameni care interacționează și lucrează 
împreună pentru a îndeplini sarcini de 
serviciu (Dutton & Heaphy, 2003).  
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Comunitatea de la locul de 

muncă: un element-cheie al 

confortului psihologic 

Oamenii petrec o bună parte din timp la 
serviciu, unde urmăresc atingerea unor scopuri 
relevante pentru organizația în care lucrează și 
pentru propria lor dezvoltare profesională. 
Organizațiile țintesc obținerea de performanțe 
cât mai înalte și a unei eficiențe cât mai ridicate 
la locul de muncă. Furnizarea unor condiții de 
lucru adecvate, a unor sarcini și obiective cu un 
grad sporit de semnificație, precum și 
preocuparea pentru confortul psihologic al 
angajaților reprezintă contribuții importante în 
atingerea scopurilor propuse. Acest fapt este 
posibil doar dacă există o concordanță reală 
între oameni și ariile fundamentale ale 
posturilor pe care aceștia le ocupă (i.e., 
volumul sarcinilor, controlul, recompensele, 
corectitudinea și sistemul de valori). În caz 
contrar, apare burnout-ul (Leiter & Maslach, 
2005). Comunitatea, în ansamblul ei, și 
calitatea relațiilor din cadrul acesteia sunt vitale 
pentru funcționarea organizației. Din moment 
ce lucrul în echipă este o modalitate obișnuită 
de organizare a activității profesionale, o bună 
comunicare interpersonală capacitează 
procesele de lucru, iar sprijinul social este o 
resursă valoroasă și relevantă pentru obținerea 
unor rezultate pozitive; una care protejează 
indivizii de posibilele efecte dăunătoare ale 
solicitărilor. Atunci când relațiile de la serviciu 
sunt deteriorate, angajații sunt implicați în 
conflicte, devin ținte ale comportamentelor 
interpersonale abuzive sau se confruntă cu o 
comunicare inadecvată, crește riscul de apariție 
a burnout-ului. Din aceste motive, în 
continuare se vor reliefa mecanismele relevante 
în explicarea legăturilor dintre relațiile 
interpersonale de la locul de muncă și burnout. 

Nevoia conectării cu alți oameni și a trăirii 
sentimentului de a fi împreună — nevoia de 
relaționare — este una dintre nevoile umane 
fundamentale, alături de cele de autonomie și 
de competență (Deci & Ryan, 2000). Frustrarea 
ce apare din nesatisfacerea acestor nevoi de 
bază este legată de disconfort psihologic și de o 
deteriorare a funcționalității individuale, așa 
cum stau lucrurile în cazul burnout-ului 
(Fernet, Gagné, & Austin, 2010; Deci & Ryan, 
2000). Cercetările din domeniu argumentează 
faptul că burnout-ul se dezvoltă în principal 

într-un mediu social, iar lipsa sprijinului, lipsa 
de respect și considerație, precum și prezența 
conflictelor interpersonale sunt corelate cu 
apariția acestui fenomen (Cortina, Magley, 
Williams, & Langhout, 2001; Buunk & 
Schaufeli, 1993; Leiter & Maslach, 1988). 
Când relațiile de la locul de muncă sunt 
inadecvate, în timp, oamenii pot deveni mai 
vulnerabili la burnout (Fernet et al., 2010), 
întrucât relațiile disfuncționale încarcă 
emoțional și provoacă stări de iritare. Studii 
recente au evidențiat că angajații care sunt ținta 
comportamentelor interpersonale 
disfuncționale manifestă un nivel mai ridicat al 
burnout-ului (Sulea, Filipescu, Horga, Ortan & 
Fischmann, 2012) și sunt într-o mai mică 
măsură implicați în munca lor (Sulea, 
Fischmann, & Filipescu, 2012).  

În sens contrar, relațiile interpersonale 
pozitive pot preveni burnout-ul sau îl pot 
atenua, pentru că respectul și considerația între 
colegi favorizează atragerea resurselor, precum 
sprijinul emoțional, cunoștințele sau abilitățile 
indivizilor (Leiter, Laschinger, Day, & Oore, 
2011; Halbesleben, 2006). În plus, relațiile 
pozitive dintre colegi sunt asociate cu o 
performanță profesională crescută, cu o mai 
mare satisfacție a muncii și cu un nivel mai 
ridicat al  angajamentului organizațional 
(Chiaburu & Harrison, 2008). În acest context, 
remarcăm și o meta-analiză recentă, care 
menționează că dezvoltarea abilităților de 
relaționare interpersonală este relevantă pentru 
creșterea sentimentul eficacității personale 
(Maricuțoiu, Sava, & Butta, 2014). 

 

Relații interpersonale la locul de 

muncă și burnout 

Cum putem explica mecanismele prin care 
relațiile defectuoase de la serviciu îi consumă 
emoțional pe angajați și contribuie la 
dezvoltarea unei atitudini de indiferență și 
diminuarea încrederii în eficiența lor 
profesională? O teorie importantă este cea a 
Conservării Resurselor (CR), care pune accent 
pe preocuparea oamenilor pentru resurse, 
definite ca „obiecte, caracteristici personale, 
condiții și energii care sunt valorizate în sine 
sau pentru că acționează ca niște conducte către 
dobândirea sau protejarea resurselor valorizate” 
(Hobföll, 2001, p. 339). Teoria CR evidențiază 
relevanța relațiilor pozitive și preocuparea 
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indivizilor față de conservarea resurselor 
curente, dar și dobândirea unora noi 
(Halbesleben, 2012). O resursă importantă este 
sprijinul social care contribuie la menținerea 
unei colecții vaste de resurse (Hobföll, 2001). 
În general, sprijinul social se referă la 
experiențele emoționale valorizante, la grijă,  la 
informații și la aspectele de natură materială, 
toate acestea constituind elemente utile în 
gestionarea stresului din organizații (Cohen & 
Pressman, 2004). Conform abordării CR, 
oamenii sunt motivați să investească resurse 
pentru că astfel pot să și le îmbogățească și 
diversifice. Spre exemplu, angajații care oferă 
sprijin de natură instrumentală, precum 
ajutorarea colegilor în îndeplinirea unei sarcini 
de lucru sau colaborarea cu ei în vederea 
îmbunătățirii sau creării unei proceduri pot fi 
beneficiarii, în viitor, ai acestei atitudini, 
fiindcă vor colabora cu parteneri de lucru mai 
bine pregătiți. Practic, o comunitate bazată pe 
relații bune la locul de muncă este o resursă 
importantă și poate preveni burnout-ul, pentru 
că ajută indivizii să-și reevalueze situațiile cu 
potențial dăunător, astfel încât acestea să nu fie 
resimțite ca fiind foarte stresante, întrucât 
contribuie la consolidarea abilităților relevante 
pentru gestionarea solicitărilor specifice și 
pentru că poate preveni reacțiile inadecvate 
prin atenuarea emoțiilor puternice (e.g., Cohen 
& Pressman, 2004). În plus, calitatea relațiilor 
interpersonale de la serviciu contribuie la 
creșterea semnificației activității profesionale, 
prin faptul că valorile sunt discutate și 
transmise. Este important și că oamenii pot 
tolera un volum mare de muncă dacă își 
valorizează activitatea, simt că sunt implicați în 
ceva important și au o corectă recompensare a 
eforturilor proprii. (Maslach, Schaufeli, & 
Leiter, 2001). 

 

Calitatea relațiilor interpersonale 

de la locul de muncă: un aspect 

esențial pentru confortul 

psihologic al angajaților 

Conexiunile înalt calitative sunt relații în care 
indivizii se simt în siguranță să exprime 
diferite emoții, se pot adapta la diferite 
circumstanțe și sunt deschiși la noi idei. Prin 
contribuția pe care aceste relații o aduc în 
sfera experienței subiective a vitalității și 

stimei de sine a indivizilor pot contracara 
burnout-ul (Dutton & Heaphy, 2003). Mai 
mult decât atât, relațiile de calitate satisfac 
nevoia de relaționare a individului. Astfel, 
oamenii simt că aparțin unui grup, că pot 
vorbi cu ceilalți despre aspecte care sunt 
relevante pentru ei și că pot dezvolta relații 
de amiciție. Oamenii se simt valorizați, 
pentru că părerile lor sunt ascultate și au 
impact asupra celorlalți, iar acest aspect este 
important pentru semnificația pe care oamenii 
o desprind din munca lor. Într-un mediu 
relațional sănătos, angajații se dezvoltă, sunt 
mai încrezători în sine și își consolidează 
cunoștințele datorită unei bune comunicări și 
a proceselor de învățare care se desfășoară la 
locul de muncă. Spre exemplu, un studiu 
recent a evidențiat că atunci când oamenii 
sunt tratați corect și respectuos în relațiile 
interpersonale de la serviciu sunt mai 
implicați în munca lor și își doresc în mai 
mare măsură să rămână în organizația din 
care fac parte (Sulea, Fischmann, & Ispas, 
2014). Un alt studiu a arătat că, atunci când în 
organizație angajații beneficiază de sprijin 
social, nivelul de burnout este mai scăzut, în 
special nivelul epuizării emoționale 
(Halbesleben, 2006). În mod specific, relațiile 
de calitate cu superiorii implică furnizarea 
diferitelor tipuri de resurse încurajarea 
exprimării și a inovării, precum și menținerea 
cooperării, aspecte relevante pentru nevoia 
individului de apartenență și pentru 
dezvoltarea sentimentului eficienței personale 
(Bono & Yoon, 2012). De asemenea, s-a 
constatat că sprijinul din partea superiorilor 
este în mod constant asociat cu un nivel redus 
al epuizării emoționale, iar sprijinul din 
partea colegilor este mai degrabă asociat cu 
eficiența angajaților (Maslach & Leiter, 
2008) sau cu atitudini mai puțin indiferente 
față de lucru (Peeters & Le Blanc, 2001). În 
plus, când angajaților le place ceea ce fac și 
au relații de calitate cu colegii lor, manifestă 
simptome mai reduse ale burnout-ului. 
(Fernet, Gagné, & Austin, 2010). Pe scurt, 
relațiile interpersonale de calitate de la 
serviciu sunt importante pentru menținerea 
unei energii pozitive și a cooperării între 
colegi, pentru crearea unui mediu de lucru ce 
facilitează încrederea, învățarea și 
dezvoltarea.  
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Gestionarea relațiilor 

interpersonale problematice de 

la locul de muncă 

Fără nici o îndoială, relațiile cu cei de la locul 
de muncă sunt esențiale pentru a avea o viață 
plăcută la serviciu. Atunci când sprijinul social 
lipsește și în relațiile interpersonale apar 
probleme, este importantă căutarea unor 
remedii. În continuare sunt prezentate câteva 
aspecte importante în acest sens, urmând 
abordarea indicată de Leiter și Maslach (2005). 
Primul pas în rezolvarea problemelor este 
definirea acestora. Dacă aria relațiilor 
interpersonale a fost semnalată ca fiind 
disfuncțională, este important să fie identificate 
aspectele specifice (e.g., sprijin insuficient sau 
inadecvat, comportamente interpersonale 
ostile, conflicte interpersonale). Următorii pași 
implică: stabilirea de obiective (e.g., 
gestionarea conflictelor relevante, 
îmbunătățirea comunicării), trecerea la acțiune 
(e.g., stabilirea și centrarea pe scopuri comune 
în procesul de rezolvare a conflictelor, 
încurajarea manifestării comportamentelor 
respectuoase la serviciu și evidențierea 
beneficiilor pe care le au angajații, exprimarea 
sprijinului prin celebrarea succesului, 
manifestarea empatiei în situațiile frustrante) și 
urmărirea progresului. Autorii subliniază că în 
aceste demersuri este importantă construirea de 
alianțe cu cei care au valori similare, luarea în 
considerare a rezistenței la schimbare a 
oamenilor și, implicit, a organizațiilor, precum 
și evaluarea eventualelor riscuri. O intervenție 
de acest gen, testată cu succes, este CREW 
(engl. Civility, Respect and Engagement in the 
Workplace), ce reprezintă un proces direcționat 
către sporirea manifestărilor respectuoase la 
locul de muncă, proces în care managerii 
promovează în mod explicit respectul, ca fiind 
o valoare esențială a organizației, iar 
facilitatorii programului organizează cu 
angajații reflecții asupra propriilor 
comportamente respectuoase sau lipsite de 
considerație și discuții pe teme cum ar fi 
responsabilitatea (e.g., Leiter et al., 2011).  

Probabil, crearea unor comunități 
sănătoase la locul de muncă este o provocare 
mai mare în țara noastră, având în vedere 
experiența îndelungată în abordări colectiviste 
impuse și  limitarea autonomiei personale. Din 
păcate, istoria recentă și contextul social actual 

au generat o cultură în care suntem în mod 
constant expuși la incorectitudine, avem de-a 
face cu incompetența celor aflați în poziții-
cheie, precum și cu numeroase expresii ale 
ostilității interpersonale. Aceste remarci nu 
invită la folosirea expresiilor gen “greaua 
moștenire” ca pe o scuză pentru 
comportamentele inadecvate sau pentru 
toleranța față de cele disfuncționale, fiindcă 
“asta e situația”. Dimpotrivă, pornind de la 
înțelegerea unui context mai larg ce care 
influențează viața organizațională, aceste 
aspecte converg spre importanța conturării 
unor abordări realiste legate de schimbare. 
Trecerea la acțiune implică întotdeauna un 
grad de risc, însă cel mai riscant e să nu se facă 
nimic. Și totuși, trebuie să avem în vedere că 
anumiți oameni vor gândi, cu siguranță, în 
mod similar și sunt șanse ca aceștia să se 
implice în dezvoltarea unor alianțe sănătoase și 
funcționale, care să promoveze schimbarea. 
Gestionarea relațiilor disfuncționale de la 
serviciu înseamnă, uneori, organizarea unor 
programe, însă, adesea, se referă la 
confruntarea directă a situațiilor lipsite de 
respect și considerație sau la accentuarea unor 
proceduri clare, care să fie implementate. 
Implicarea în comunitatea de la locul de 
muncă nu se face doar în direcția rezolvării de 
probleme, ci și în sensul înțelegerii beneficiilor 
ce derivă din interacțiuni respectuoase, prin 
alocarea de timp necesar unei bune exprimări a 
interesului față de celălalt, prin sărbătorirea 
unui succes și prin manifestarea  sentimentului 
că ne pasă. 

 

Discuții și direcții viitoare 

Perspectiva de față pune accent pe faptul că 
burnout-ul este o problemă organizațională, 
iar companiile ar trebui să acorde atenție 
ariilor problematice și să dezvolte 
intervenții adecvate. În ceea ce privește 
perspectiva de cercetare, rolul potențialilor 
predictori ai burnout-ului este destul de 
clar, iar aceste informații contribuie 
semnificativ la prevenție. Dar perspectiva 
intervențiilor are încă nevoie de mai multe 
dovezi. Chiar dacă anumite intervenții 
realizate la nivel individual și-au dovedit 
eficiența pentru anumite dimensiuni ale 
burnout-ului (e.g., intervențiile bazate pe 
relaxare și dezvoltarea abilităților legate de 
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rolul profesional pot reduce nivelul de 
epuizare emoțională; Maricuțoiu et al., 
2014), există încă o mare nevoie de a 
realiza cercetări riguroase legate de 
intervenții. Studiile ar trebui să se centreze 
mai mult pe testarea intervențiilor la nivel 
organizațional, ce implică schimbări ale 
procedurilor, solicitărilor și resurselor. 
Conceptul de sprijin social ar trebui să fie în 
mod clar explicitat și exemplificat pentru a 
identifica atitudini specifice și 
comportamente care sunt relevante într-o 
anumită organizație sau într-un context de 
lucru dat. Mai mult, studiile longitudinale, 
cu măsurători multiple, sunt imperios 
necesare pentru a putea identifica dinamica 
specifică și efectele posibil reciproce între 
aspectele interpersonale de la locul de 
muncă și dimensiunile burnout-ului, 
deoarece solicitările interpersonale diferă de 
la o profesie la alta (e.g., un elev care se 
comportă indisciplinat în clasă, în 
comparație cu un client furios, sau 
interacțiunea cu un pacient deprimat și 
necompliant).  Studiile care se centrează pe 
investigarea fenomenului în profesii 
specifice pot identifica soluții importante.  

Din perspectiva practicienilor, diferite 
modele și instrumente pot ajuta la identificarea 
ariilor relevante responsabile pentru confortul 
psihologic și performanța angajaților (e.g., JD-
R monitor, Schaufeli & Taris, 2014; Short 
inventory to monitor psychosocial hazards; 
Notelaers, De Witte, Van Veldhoven, & 
Vermunt, 2007, My relationship with work 
test, Leiter & Maslach, 2005). Aceste abordări 
sunt edificatoare pentru că furnizează o 
imagine complexă a problematicilor 
organizaționale, identificând astfel problemele 
și resursele deja existente, precum și relevanța 
pe care acestea o au în organizație. 
Consultanții trebuie să folosească instrumente 
validate pentru realizarea diagnozei la nivelul 
organizației, să se asigure că au sprijinul 
managerilor și să stabilească obiective realiste 
pentru orice intervenție.  

 

Gânduri de final 

O bună comunitate la locul de muncă 
facilitează activitatea profesională și asigură 
un mediu bogat în resurse pentru angajați. 
Îmbunătățirea modalităților de comunicare și 

de relaționare interpersonală consolidează 
comunitatea. Acest lucru nu înseamnă că, la 
serviciu, oamenii trebuie să fie cei mai buni 
prieteni sau să fie “ca o mare familie”, ci 
înseamnă că oamenii trebuie să fie tratați cu 
respect, corectitudine și susținere, astfel încât 
să creeze și să mențină resurse la locul de 
muncă, să aibă o reală semnificație a muncii 
lor și să obțină rezultatele dorite la nivelul 
organizației. Cum pot fi puse aceste idei în 
practică astfel încât să se materializeze? 
Probabil, primul pas constă în a atrage atenția 
asupra acestor aspecte în mediul 
organizațional. Burnout nu înseamnă doar a fi 
obosit, înseamnă a fi epuizat, distant și 
ineficient la serviciu, ceea ce este exact 
opusul a ce își doresc managerii și angajații. 
Pentru a dezvolta o comunitate sănătoasă la 
locul de muncă, organizațiile au nevoie să se 
bazeze pe o practică fundamentată pe dovezi 
științifice și să promoveze intervenții 
fezabile. Consultanții pot avea un rol 
important în promovarea activităților de 
prevenție, pentru că acestea sunt mai eficiente 
și mai puțin costisitoare decât intervenția 
realizată după agravarea problemelor și 
apariția consecințelor negative.  

Mesajele și comentariile prezentate în 
acest editorial doresc să atragă atenția asupra 
unei problematici serioase în organizații, 
burnout-ul, cu atât mai mult cu cât în 
România perspectivele legislative și 
organizaționale sunt încă nesatisfăcătoare, iar 
acțiunile consecvente pentru consolidarea 
unor organizații sănătoase sunt încă rare. În 
ciuda unor astfel de limitări, calea spre 
intervenții este deschisă, luând în considerare 
faptul că organizațiile sunt obișnuite cu 
programe ce urmăresc dezvoltarea echipelor 
sau a abilităților interpersonale. La nivelul 
conducerii organizațiilor, un obiectiv 
important este acela de a elabora o viziune 
bine conturată în legătură cu prevenția și 
intervenția referitoare la burnout, prin 
implicarea în acțiuni adecvate de diagnoză a 
zonelor problematice și prin dezvoltarea de 
intervenții susținute de actori-cheie. Acest 
obiectiv va avea mai multe șanse să fie 
prezent pe agenda managerilor dacă vor 
exista tot mai mulți consultanți 
organizaționali și specialiști de resurse umane 
bine pregătiți, care să obțină susținerea și 
implicarea managerilor în demersuri de 
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consolidare a sănătății ocupaționale din 
cadrul organizațiilor. 
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Introduction 

Burnout is an important phenomenon for 

organizations and employees associated 

with negative outcomes. Key organizational 

areas, like fairness and workplace 

community, are responsible for employee 

burnout. This editorial argues for the 

importance of workplace community and 

presents the mechanisms through which 

dysfunctional relationships at work may 

contribute to burnout, as well as the 

processes that explain how healthy 

interpersonal relationships can be an 

antidote for burnout.  

 

The perils of burnout 

For over forty decades researchers and 

practitioners have been studying and 

debating burnout causes and effects, with 

the purpose of building better workplaces 

with engaged employees. Burnout is a 

reaction to persistent stress at work and is 

characterized by emotional exhaustion (i.e., 

the feeling of being used up and unable to 

unwind and recuperate), cynicism (i.e., the 

experience of disinterest and a negative or 

indifferent approach towards others and the 

workplace) and professional inefficacy (i.e., 

a feeling of work-related dissatisfaction and 

of being inadequate) (Watts & Robertson, 

2011; Maslach & Leiter, 1997). Moreover, 

burnout symptoms may be transferred 

among colleagues (Bakker, Demerouti, & 

Schaufeli, 2003). Essentially, burnout 

results from a lasting imbalance between 

job demands and job resources, 

inconsistencies in key work areas (such as 

interpersonal relationships or workload) and 

can also occur when employees notice a 

discrepancy between the organization’s 

intentions and reality (Schaufeli, Leiter, & 

Maslach, 2009; Bakker & Demerouti, 2007; 

Maslach & Leiter, 1997). Emotional 

exhaustion is usually the first reaction to the 

stress of job demands; cynicism can be seen 

as a way an individual copes with various 

aspects of the job – as a result, feelings of 

self-doubt develop and the employee feels 

less effective in achieving his/her own goals 

(Jackson & Schuler, 1983; Peeters & Le 

Blanc, 2001; Maslach & Leiter, 1997). 

From a financial perspective, burned-out 

employees can cost organizations up to 

billions of dollars due to people becoming 

ill and losing work days, performing at 

lower levels and leaving the organizations 

they work in (Leiter & Maslach, 2005). 

This editorial focuses on the issue of 

interpersonal relationships at work and 

provides arguments for the essential role 

played by quality social interactions at 

work, as the workplace community is 

considered to be one of the key elements in 

burnout (Maslach & Leiter, 1997). 

Moreover, the topic of interpersonal 

relationships at work is an essential one, as 

organizations depend on individuals 

interacting and working together to carry 

out work tasks (Dutton & Heaphy, 2003).  
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Workplace community: a key 

element for employee well-being 

Individuals spend a significant amount 

of time at work – here, they aim at 

accomplishing goals relevant to the 

organization and to their own professional 

development. Organizations strive for high 

performance and effectiveness, and 

therefore, rendering the adequate work 

characteristics, fostering meaningful work 

and attending to employees’ well-being 

significantly contribute to reaching such 

goals. This is only possible when people are 

synchronous with the fundamental areas of 

their jobs (i.e., workload, control, reward, 

community, fairness and values) – when the 

opposite happens, burnout occurs (Leiter & 

Maslach, 2005). The community and the 

quality of its inner relationships are crucial 

to organizational functioning. Since 

working in teams is a common way of 

organizing work, good interpersonal 

communication enables work processes and 

social support is a valuable resource 

relevant for positive outcomes which also 

protects individuals from the potentially 

harmful effects of demands. When 

relationships at work are impaired and 

employees experience conflicts, become 

targets of mistreatment, or experience 

inadequate communication, the risk of 

burnout arises. Hence, below I emphasize 

what I believe to be relevant mechanisms 

for explaining the story behind the powerful 

connection between interpersonal 

relationships at work and burnout.  

The need to connect with other people 

and to experience a sense of togetherness – 

relatedness – is one of the three 

fundamental needs people have, along with 

autonomy and competence (Deci & Ryan, 

2000). Frustration of fundamental needs is 

related to states of ill-being and poor 

functioning such as burnout (Fernet, Gagné, 

& Austin, 2010; Deci & Ryan, 2000). 

Research in the field argues that burnout 

develops mainly in a social environment 

and that lack of support, incivility and 

conflicts are important correlates (Cortina, 

Magley, Williams, & Langhout, 2001; 

Buunk & Schaufeli, 1993; Leiter & 

Maslach, 1988). When interpersonal 

relationships at work are inadequate, in 

time, people may become more susceptible 

to burnout (Fernet et al., 2010), because 

they emotionally charge employees and 

antagonize them.  Recent studies showed 

that being a target of mistreatment at work 

is associated with higher burnout (Sulea, 

Filipescu, Horga, Ortan, & Fischmann, 

2012) and less work engagement (Sulea, 

Fischmann, & Filipescu, 2012).  

Conversely, positive social relationships 

may prevent and reduce burnout because 

civility among colleagues fosters and 

attracts further resources, such as emotional 

support from others at work or their 

knowledge and skills (Leiter, Laschinger, 

Day, & Oore, 2011; Halbesleben, 2006). 

Additionally, positive exchanges between 

colleagues are associated with higher work 

performance, satisfaction and 

organizational commitment (Chiaburu & 

Harrison, 2008). Within this context it is 

worth noting that a recent meta-analysis 

showed that the development of 

interpersonal skills is relevant for employee 

feelings of personal efficacy (Maricutoiu, 

Sava, & Butta, 2014).  

 

Interpersonal relationships at 

work – burnout: how does it 

work? 

How can we explain the mechanisms 

through which poor workplace relationships 

deplete individuals, renders them more 

indifferent and less confident in their 

efficacy at work? A relevant theoretical 

frame is the perspective of Conservation of 

Resources (COR), a theory with an 

emphasis on resources defined as „objects, 

personal characteristics, conditions or 

energies that are valued in their own right 

or that are valued because they act as 

conduits to the achievement or protection of 

valued resources” (Hobföll, 2001, p.339). 

The COR theory highlights the relevance of 

positive connections and the individuals’ 

concern with fostering current resources 

and acquiring new ones (Halbesleben, 

2012). An important resource is social 

support which also contributes to 

maintaining a strong pool of resources 
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(Hobföll, 2001). Generally, social support 

refers to emotional experiences of feeling 

valued and being cared for, to information 

received and also to material help, all being 

relevant for coping with stress within 

organization (Cohen & Pressman, 2004). 

Within the COR perspective, people are 

motivated to invest resources because they 

can get more resources or different ones. 

For example, colleagues who offer 

instrumental support, such as helping others 

complete a task or teaching them how to 

carry out a task in a different manner might 

benefit later from a future collaboration 

when working with better prepared 

colleagues, and, therefore, working more 

efficiently. Basically, a good workplace 

community is an essential resource and may 

prevent burnout because it helps individuals 

reframe potentially harmful situations so 

that they are not appraised as highly 

stressful, it contributes to strengthening 

abilities relevant to coping with demands, 

and also because social support may prevent 

inadequate reactions by attenuating strong 

emotions (e.g., Cohen & Pressman, 2004). 

Moreover, quality interpersonal 

relationships at work contribute to 

experiencing a meaningful work activity, by 

sharing the same values with colleagues.. 

Significantly, people may tolerate a greater 

workload if they value the work and feel 

they are doing something important, and if 

they feel well-rewarded for their efforts 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

 

The quality of interpersonal 

relationships at work: an 

essential feature for employee 

well-being  

High-quality connections are 

relationships in which individuals feel safe 

to display various emotions they feel, which 

show flexibility to adapt to various 

circumstances and which are open to new 

ideas, and due to their contribution to the 

subjective experience of vitality and 

enhanced self-esteem they might counteract 

burnout (Dutton & Heaphy, 2003). 

Moreover, quality connections fulfill the 

individual need of relatedness. Therefore, 

people feel that they are part of the group, 

they can talk with others about issues that 

are relevant to them and develop friendship 

relationships. They feel valued as 

individuals and feel that their opinion is 

heard, which is important for the meaning 

that people derive from their work. In a 

healthy and authentic relational 

environment people grow, are more self-

confident and build better knowledge due to 

good communication and learning 

processes. For example, recent study 

showed that when people experience 

fairness and respect in interpersonal 

relationships at work, they are more work 

engaged and more inclined to stay with 

their organization (Sulea, Fischmann, & 

Ispas, 2014). Also social support at work is 

related to low burnout, especially low 

exhaustion (Halbesleben, 2006). 

Specifically, high quality supervisory 

relationships imply providing various types 

of resources encourage voice and 

innovation, foster cooperation and 

reciprocity, therefore contributing to the 

individual fundamental need to belong, and 

to building self-efficacy (Bono & Yoon, 

2012). Support from the supervisor appears 

to be consistently associated with low 

exhaustion, whereas coworker support is 

more rather associated with employee 

efficacy (Maslach & Leiter, 2008) and with 

less cynical attitude towards others at work 

(Peeters & Le Blanc, 2001). In addition, 

when employees enjoy their work and have 

quality relationships with their colleagues, 

they tend exhibit less burnout symptoms 

over time (Fernet, Gagné, & Austin, 2010). 

In sum, quality interpersonal relationships 

at work are relevant to fostering positive 

energy and work collaboration and to 

creating a work environment that enables 

trust, learning and development. 

 

Dealing with problematic 

interpersonal relationships at 

work 

Without a doubt, relationships with 

individuals at work are essential to a 

satisfactory working life. When support is 

lacking and interpersonal relationships are 
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problematic, action is needed. Following 

Leiter and Maslach’s approach (2005), 

some important matters are discussed 

below. The first step in solving problems is 

defining the problem. If the area of 

interpersonal relationships was signaled as 

dysfunctional, there is the need to define the 

specific issues (e.g., insufficient support, 

hostile interpersonal behaviors or 

interpersonal conflicts). The following steps 

involve setting objectives (e.g., dealing with 

relevant conflicts or improving 

communication); taking action (e.g., 

focusing on common goals when solving a 

conflict, encouraging civility at work and 

emphasizing its benefits; expressing support 

by celebrating success, empathizing with 

frustrations; modeling positive actions and 

welcoming new employees) and tracking 

progress. The authors stress the importance 

of building alliances, anticipating resistance 

to change and assessing risks. One specific 

intervention that was found to be successful 

is CREW (Civility, Respect and 

Engagement in the Workplace), which is a 

process aimed at enhancing civility among 

people at work where managers explicitly 

promote civility as a core value of the 

organization and program facilitators 

organize with employees reflections on 

their own acts of civility and incivility and 

discussions on other relevant topics such as 

accountability (e.g., Leiter et al., 2011).  

Perhaps the issue of building healthy 

workplace communities is more challenging 

in our country, considering our extended 

experience with imposed collectivistic 

approaches and limited autonomy. 

Unfortunately, the recent history and 

current context have created a culture where 

we are constantly exposed to unfairness, 

incompetence in key positions and 

expressions of hostility. These remarks do 

not invite to using the “heavy legacy” as an 

excuse for behave badly nor for tolerating 

dysfunctional behaviors because ”this is 

life”. Rather they point to the 

acknowledgement of a wider context which 

influences organizational life and the 

importance of bringing about change in a 

realistic manner. Taking actions involve a 

degree of risk, but so does involve doing 

nothing. It is important to keep in mind that 

some people certainly will think alike and 

be willing to engage in building heathy and 

functional alliances to promote change. 

Dealing with dysfunctional relationships at 

work means sometimes organizing a 

program and sometimes it is about directly 

addressing disrespectful situations or 

insisting on clear procedures. But 

engagement in the work community is not 

just about fixing problems. It is also about 

understanding the benefits of respectful 

interactions and making time to take 

interest in one another, to celebrate success 

and show that we care.  

 

Discussion and future directions 

The current perspective emphasizes that 

burnout is an organizational problem and 

companies should pay attention to 

problematic work-related areas and develop 

appropriate interventions. From the research 

perspective, the role of burnout antecedents 

from the interpersonal area at work is rather 

clear, which is relevant to preventive 

actions, but the perspective on burnout 

intervention still needs more evidence. 

Even if some individual-based interventions 

are proven to be effective for some burnout 

dimensions (e.g., interventions based on 

relaxation and development of role-related 

skills may decrease emotional exhaustion; 

Maricutoiu et al., 2014) there is still a great 

need to conduct more rigorous studies on 

interventions. Burnout is mainly an 

organizational problem, therefore research 

should focus more on testing interventions 

at the organizational level which require 

changes of procedures, demands and 

resources. The concept of social support 

should be clearly operationalized in order to 

identify specific attitudes and behaviors that 

are relevant in a specific organization or 

work context. Furthermore, longitudinal 

studies with multiple measurements are 

highly needed, in order to find out the 

specific dynamics and potential reciprocal 

effects between interpersonal aspects at 

work and burnout dimensions. Importantly, 

as interpersonal demands differ in various 

professions (e.g., a pupil misbehaving in a 

study class versus an angry costumer or a 

depressed noncompliant patient), studies 
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focused on specific professions might bring 

more relevant solutions.  

From the practical perspective, several 

models and instruments can help identify 

essential areas responsible for employee 

well-being and performance (e.g., JD-R 

monitor, Schaufeli & Taris, 2014; Short 

inventory to monitor psychosocial hazards; 

Notelaers, De Witte, Van Veldhoven, & 

Vermunt, 2007, My relationship with work 

test, Leiter & Maslach, 2005). These 

approaches are relevant because they 

provide a complex picture of organizational 

issues, therefore identifying the existing 

problems and resources, and also their 

relevance in a particular organization. 

Significantly, consultants need to use 

proper instruments for diagnosis, get 

managerial support and aim at realistic 

objectives for any intervention. 

 

Final thoughts 

A good workplace community enables 

work and provides resource-rich 

environment for employees. Improving 

ways of communication and of relating to 

one another strengthens the community. 

This does not mean that people at work 

need to be best friends or resemble a family. 

This is neither the point nor the aim. It 

means that at work individuals need to be 

treated with respect, fairness and support so 

they can develop and maintain resources 

and shape a meaning relevant to employee 

well-being and positive organizational 

outcomes. How can we put these ideas into 

practice and make them work at the 

organizational level? Perhaps the first step 

is to raise awareness at the organizational 

level. Burnout is not just being tired, it’s 

being drained out and callous and 

inefficient at work – which is exactly the 

opposite of what managers and employees 

want. To properly build a healthy 

workplace community, organizations need 

to employ an evidence-based practice and 

promote feasible interventions. Essentially, 

consultants can play an important role in 

arguing for prevention – as a more effective 

and less costly means of solution than 

intervention after the problem has arisen 

and related negative consequences.  

The thoughts and comments presented in 

this editorial are aimed to draw attention 

and emphasize the serious problem of 

burnout, considering that in Romania the 

legislative and organizational perspectives 

on burnout are still unsatisfactory and 

consistent actions for building healthy 

workplaces are still scarce. Despite these 

limitations, the road to interventions is 

open, considering that organizations are 

accustomed to programs aimed at building 

better teams or developing interpersonal 

skills. At the managerial level, an important 

objective is to build a more comprehensive 

vision on burnout prevention and 

intervention by engaging in a proper 

diagnosis for identifying problem areas and 

by developing interventions supported by 

key actors. This goal will have better 

chances to be on the managers’ agenda if 

there are more well-trained organizational 

consultants and HR specialists to get 

managers’ support and engagement on 

occupational health actions. 
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Abstract 

The aim of the present study is to analyze the moderating effect of depression symptoms and coping strategies in the 
relationship between perceived burden and mental health, among caregivers. A cross-sectional survey research was 
used. Fifty-two caregivers aged between 21 and 63 (99% women) filled out the paper-and-pencil questionnaires. 
Hierarchical multiple regression analysis showed that the depressive symptoms moderate the relationship between 
burden and psychological distress. Problem – focused coping was negatively associated with caregiver burden while 
emotion-focused coping was positively associated with caregiver burden. Still, the results showed that coping 
strategies are not moderators in the relationship between burden and psychological distress. These findings have 
practical implications in the adult training area.  

Keywords 

psychological distress, perceived burden, depression symptoms, coping strategies, caregivers 
 

Rezumat 

Scopul studiului este testarea simptomelor depresive și a strategiilor de coping ca moderatori ai relației stresul, în cazul 
îngrijitorilor de bătrâni la domiciliu, şi sănătatea lor mentală. Design-ul studiului este unul de tip corelațional. Au 
completat chestionarele 52 de îngrijitori, cu vârste cuprinse între 21 și 63 de ani (99% femei). Conform analizei 
regresiei ierarhice, simptomele depresive moderează relația dintre stresul îngrijitorului și sănătatea sa mentală. Coping-
ul centrat pe problemă corelează negativ cu stresul îngrijitorului, iar coping-ul centrat pe emoție corelează pozitiv cu 
acesta. Rezultatele au relevat însă că strategiile de coping nu sunt moderatori în relaţia dintre stresul perceput de 
îngrijitori şi sănătatea lor mentală. Rezultate au valoare aplicativă în aria formării adulților.  

Cuvinte cheie 

sănătate mentală, stres, simptome depresive, strategii de coping, îngrijitori de bătrâni 
 

Résumé 

Le but de la présente étude est d'analyser le rôle de la modération des symptômes de dépression et des stratégies 
d'adaptation dans la relation entre la charge perçue et la santé mentale, chez les soignants.  Une enquête transversale a 
été utilisé. 52 soignants âgés de 21 et 63 (99% femmes) ont complété. L'analyse de régression multiple hiérarchique a 
montré que les symptoms dépressifs modèrent la relation entre la charge et la détresse psychologique. Problème - 
adaptation centre était associé négativement au fardeau de l'aidant tandis que l’émotion: adaptation centre était 
positivement associée à la charge des soignants. Les résultats ont montré que les stratégies d'adaptation ne sont pas les 
modérateurs de la relation entre la charge et la détresse psychologique. Ces résultats ont des implications pratiques 
dans le domaine de la formation des adultes. 
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Introduction 

It is well known that the world's population 
is in the process of aging and more people 
that are senior citizens become dependent on 
others, requiring in some cases full-time 
care for the activities of daily living. In the 
past years, the care of older people shifted 
from hospitals to community based facilities 
and private homes. Older people receive 
care in their own homes. Home care refers 
to supportive care provided in the patient’s 
home by licensed healthcare professionals or 
by non-medical personnel like caregivers or 
nurse aides, who attended a training that 
varies in length, the minimum period being 
10 weeks and the maximum being 40 weeks 
(Hasson & Arnetz, 2006). In comparison 
with the structured environment of a 
hospital, the homecare environment is rather 
unstructured. Home healthcare nurses which 
work in the patient’s home don’t benefit 
from colleagues and institutional supports 
(Ellenbecker, 2003). Caregivers provide 
daily care and help to ensure the activities of 
daily living are met. A caregiver’s tasks are, 
for example, helping with bathing, eating, 
and dressing, moving, preparing the meals, 
and cleaning the house.  Home care services 
help adults, usually seniors, suffering from 
various diseases, disabilities or simply old 
age that are no longer able to take care of 
them self, to handle the daily activities and 
to run a household.  

Caregiving can be a highly stressful 
activity with negative effects on one’s 
quality of life, leading to physical, 
psychological and social impairments 
(Yang, Hao, George, & Wang, 2012). 
Mental and physical health and associated 
factors, like burden, depressive symptoms 
and coping strategies among home nurses 
and caregivers is a well-researched area. It is 
well known that taking care of dependent 
elderly people has consequences on the 
caregivers health, affecting, directly and 
indirectly, their physical and psychological 
state (Di Mattei, Prunas, Novella, Marcone, 
Cappa, & Sarno, 2008).  

Although the well being and mental 
health among nurses is a well researched 
area, little is known about these in home 
health care. Only a few studies addressed 
the issue of well being and health 
specifically among home caregivers (Hasson 
& Arnetz, 2006; Engstrӧm, Skytt, & 
Nilsson, 2011).  In the last years there was 
an increased demand for home health care 
services which led to an emergence of many 
caregivers jobs on the labor market 
(Ellenbacker, 2003).  Therefore further 
studies should focus on investigating the 
consequences of caregiving and the factors 
with impact on the health and well being of 
home caregivers. 

The aim of the present study is to 
analyze the mental health and associated 
factors among caregivers. Specifically, the 
moderated role of depression symptoms in 
relationship between perceived burden and 
psychological distress are investigated. 
Also, we focused on study the moderated 
role of coping strategies in this relationship. 

McConaghy and Caltabiano (2005) 
found that perceived well-being in carers is 
predicted by feelings of burden and Yang 
and  co. (2012) showed that subjective 
caregiver burden contributed most to the 
variance of both physical and mental health. 
Making use of an active, planned and 
problem-focused coping style (not simply 
acceptance) may act as a protective factor 
against burden of distress among caregivers 
(Di Mattei & co., 2008). The present study 
is not only investigating the relationships 
between burden, coping strategies and 
health, but is also analyzing the role of 
depression in the relationship between 
burden and health. 

 

Theoretical background  

Previous studies have been focused on 
investigating either the well-being or mental 
health among nurses, in hospital settings 
(Greenglass & Burke, 1999; Chou, Hecker & 
Martin, 2012; Yoon & Kim, 2013); either the 
well-being or mental health among informal 
caregivers represented by spouses/ children 
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or other relatives of the patients (Zanetti, 
Frisoni, Binachetti, Tamanza, Cigoli, & 
Trabucchi, 1998; McConaghy & Caltabiano, 
2005). Fewer studies addressed this issue 
exclusively among home caregivers/nursing 
aides (Hasson & Arnetz, 2006; Engstrӧm, 
Skytt, & Nilsson, 2011).  
 

Caregiver burden and well-being  

Caregiver burden can be defined as the 
degree to which a caregivers emotional or 
physical health, social life or financial status 
has suffered, as a result, of caring for their 
relative (Zarit, Toddand, & Zarit, 1986). Bell, 
Araki, and Neumann (2001) emphasized the 
psychological aspects of care are giving, like 
anxiety, worry, guilt, and the consequences of 
providing care, like fatigue, impaired social 
interaction, and family conflicts. The 
relationship between caregiver burden and 
well-being was extensively investigated. 
McConaghy and Caltabiano (2005) found 
that perceived well-being in carers is 
predicted by feelings of burden; Yang, Hao, 
George, and Wang (2012) showed that 
subjective caregiver burden contributed most 
to the variance of both physical and mental 
health. Bell and co. (2001) found a significant 
association between burden and carers overall 
health related quality of life. Thus, perceived 
burden is one of the most important variables 
in the psychological health of carers.   
 

Coping and general health  

“Coping strategies refer to the specific efforts 
(behavioral and psychological) that people rely 
on to master, tolerate, reduce or minimize 
stressful events” (Di Mattei & al., 2008, pp. 
384). According to Lazarus and Folkman 
(1984), when this kind of situations arise, the 
individual utilize behavioral or cognitive 
efforts to manage the situations. Coping 
strategies are considered to be of two types: 
emotion focused coping and problem focused 
coping (Kneebone & Martin, 2003). Problem-
focused strategies are efforts to do something 
vital to alleviate the stressful circumstances, 
whereas emotion-focused coping strategies 
involve efforts to regulate the emotional 
consequences of stressful events (Di Mattei & 
al., 2008). While problem-focused coping 

means doing what it takes to change or directly 
address the stressor, emotion-focused coping is 
not necessarily about doing something 
constructive to change the stressor, it is doing 
something to change the way you feel, like 
engaging in a pleasurable activity that poses 
your mind and emotion to a more positive state 
In their study, Di Mattei and al. (2008) 
investigates the relationship between 
caregiver’s level of distress and the coping 
strategies they adopt. They found that a coping 
style characterized by an effort to minimize, 
avoid or ridicule the entity and impact of 
stressors may predispose caregivers to higher 
levels of burden of distress and making use of 
an active, planned and problem-focused 
coping style (not simply acceptance) may act 
as a protective factor. Also, McConaghy and 
Caltabiano (2005) found a moderate negative 
correlation between practical forms of coping 
and burden. Chappell, Reid, and Dow (2001) 
suggested that in the case of caring for a 
person suffering from a terminal or protracted 
illness it may be more beneficial for caregivers 
to adopt an emotion- coping strategy in order 
to protect their own psychological state. In 
conclusion, problem solving style and 
acceptance coping style is likely to be 
advantageous for caregivers, as Kneebone and 
Martin (2003) argued.   
 

Depression among caregivers 

Another relevant factor related to elderly 
caregiving is the depression. Depressive 
symptoms among caregivers were 
investigated in the previous literature. In 
McConaghy and Caltabiano (2005) study 
almost 60% of caregivers (n=42) turned out 
to be at risk of experiencing depression. In 
the case of caregivers and nurses, depression 
symptoms are linked to well-being, surface 
acting (as a dimension of emotional labor), 
and marital status. In a study conducted by 
Yoon and Kim (2013) among South Korean 
nurses, 38% of 166 participants suffered from 
depressive symptoms. Surface acting was the 
second strongest contributor, after marital 
status, to an increased risk for depressive 
symptoms. Also, Oura, Mori, Yasuda, 
Miyano, Izumi, and Washio (2012) found 
that depressed caregivers were more likely to 
feel ill than non-depressed caregivers. 
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Emotional labor and well-being 

Emotional labor is a construct that has a 
significant impact on one’s health and well-
being. Emotional labor was first defined by 
Hochschild (1983) as cited in Chou, Hecker 
and Martin, 2012, p. 502) as “the management 
of feeling to create a publicly observable facial 
and bodily display”. Employees engage in 
emotional labor when they regulate their 
emotional display in an effort to meet 
organizationally-based expectations specific to 
their roles” (Brotheridge & Lee, 2003, p. 365). 
Caregivers have high emotional 
communication with the patient every day. 
They have to display a genuine caring 
behavior towards the patient, to express 
empathy, to show understanding and to 
suppress their negative feeling towards the 
patient through surface acting or deep acting. 
Surface acting and deep acting are two widely 
accepted dimensions of emotional labor. Deep 
acting refers to the management of inner 
feelings in order to actually feel what you are 
displaying (Chou, Hecker, & Martin, 2012). 
Deep acting was associated with a sense of 
personal accomplishment and identification 
with one's role (Brotheridge & Lee, 2003). 
Surface acting is the change of behavior and 
outward expressions, such as the facial 
expression, voice and gesture, without 
attempting to actually feel what you are 
displaying (Chou & al., 2012). Surface acting 
correlates with emotional exhaustion, 
depersonalization and negative affectivity 
(Brotheridge and Lee, 2003) and it is an 
important contributor to depressive symptoms 
(Yoon & Kim, 2013). As Brotheridge and Lee 
(2003) argued, the effort required to hide one’s 
true feelings or to pretend to feel certain 
emotions might lead to emotional strain. On 
the other hand, striving to align one’s feeling 
to the displayed emotions might reinforce 
identification with one’s work role.  
 

Socio-demographic 

characteristics of the caregivers 

and mental health 

Previous studies have underlined that some 
socio-demographic characteristic of the 
caregiver, like, age, gender, duration of care, 
education and marital status are associated 
with their psychological health. McConaghy 

and Caltabiano (2005) found a positive 
correlation between duration of care and well-
being. It is possible that with experience, the 
caregivers develop a more effective way to 
cope with stress and gain more knowledge 
regarding how to manage the burdensome 
situations they might encounter. Still, these 
results are controversial, giving the fact that 
Yang and al. (2012) and Donaldson, Tarrier, 
and Burns (1998) did not found associations 
between these variables. Younger age was 
associated with caregiver's depressive 
symptoms (Zanetti, Frisoni, Binachetti, 
Tamanza, Cigoli, and Trabucchi, 1998; Yoon 
and Kim, 2013). In addition, Yoon and Kim 
(2013) also found that single nurses have 
higher level of depression. As described in 
their study, marriage affords greater emotional 
and social support; it offers protection from 
psychological distress. Regarding the gender, 
female caregivers were found to have a higher 
level of burden of distress (Gallicchio, Siddiqi, 
Langenberg, & Baumgarten, 2002) and a 
significantly lower level of mental health than 
the male caregivers (Yang & al., 2012). 
Concerning the education level, Yang and al. 
(2012) have found that caregivers with 
education level of senior middle school or 
above displayed a higher degree of physical 
and mental health. Also, the lack of 
competence affect’s the caregiver’s health and 
well-being. Engstrӧm, Skytt,and Nilsson 
(2011) found that caregivers with formal 
competence (training in this field) reported 
less workload, less stress symptoms, better 
sleep and better competence than did 
caregivers with no formal competence. In 
conclusion, developing the needed skills for 
this job might help the caregivers dealing with 
the job demands and maintaining their health.  
 

Hypotheses 

In order to study the relationship between the 
variables caregiver burden, coping strategies, 
emotional labor, depressive symptoms, and 
mental health among caregivers, the 
following hypotheses were formulated:  
 

1. The relationship between caregiver 

burden and psychological distress is 

moderated by depressive symptoms. 

2. The relationship between caregiver 

burden and psychological distress is 
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moderated by emotional- focused 

coping. 

3. The relationship between caregiver 

burden and psychological distress is 

moderated by problem-focused 

coping. 

4. Surface acting is positively 

associated with psychological 

distress (4a) and with depression 

symptoms (4b). 

 

Methodology 

Procedure  

The participants were asked to fill out a set of 
questionnaires. The instructions for 
completing the questionnaires were presented 
in a written form and the aim of the study 
was briefly explained. The sample was 
represented by caregivers who attended 
caregiving training at a specialized training 
agency from Timişoara, or by persons 
recommended by them. The agency provided 
a list with the contact data of its former 
students. Due the fact that most of them were 
working abroad when the study took place, 
many students were not reachable. Only 64 
caregivers could be contacted and they either 
received the questionnaires by e-mail, either 
they met with the researcher in order to 
complete the tests. Twelve participants 
(18.4%) were excluded from the study 
because they did not answer all the questions. 
Participation in this study was voluntary, no 
reward or payment was received and 
confidentiality and anonymity was respected. 

Socio-demographic characteristics of the 
caregivers were collected. These included 
age, gender, education level, marital status, 
competence (formal training in this field/no-
formal training in this field) and duration of 
care (measured in months).  

 

Participants  

The participants were 52 caregivers from 
Romania, which work abroad as a caregiver. 
Most of them attended a 10 weeks training for 
caregivers (N = 35; 67.3%) and the other 
caregivers (N = 17; 32.7%) had no formal 
education in this field. The caregivers were 
aged between 21 and 63 (M = 44, SD = 8.79), 

99% of the participants were female and 67% 
were married (nine were single, six divorced 
and two widows). Most of the caregivers had a 
medium – level education (N = 38; 73%), 8 
participants had a low-level education and 6 of 
them attended a university. Regarding the 
experience in this field, the minimum length of 
caregiving was three months and the 
maximum length was 13 years (M = 31.76 
months, SD = 29.60). The caregivers were 
working in shifts ranging from 4 to 12 weeks. 
While they are at the patient, where they 
receive accommodation, the caregivers must 
be 24 hours a day available for the elderly, 
except the 1 or 2 hours break they receive 
when other healthcare professional are visiting 
the patient.  
 

Instruments 

Self-administrated questionnaires were used 
in order to measure the variables studied in 
this paper. For each scale Cronbach Alpha 
coefficient was calculated using SPSS 
Statistics 19.00 program. 

For psychological distress we applied 
General Health Questionnaire developed by 
Goldberg in the 1970s. GHQ is well-known 
instrument that measures current mental 
health. In the present study the short version 
with 12 items of GHQ was used. The scale 
asks whether the respondent has experienced 
certain symptoms or behaviors recently. An 
example of a positive item is: “(Have you 
recently) been feeling reasonably happy?” 
and an example of a negative item: “(Have 
you recently) felt you could not overcome 
your difficulties?”  Each item ranges on a 
four-point scale (less than usual, no more 
than usual, rather more than usual or much 
more than usual), and six items were reversed 
scored. It can be scored bi- modally (0-0-1-1) 
or as a Likert scale (0-1-2-3). Higher scores 
of GHQ are an indication of psychological 
distress. In this study, the internal consistency 
coefficient was .70. 

For caregiver burden we applied Zarit 
Caregiver Burden Inventory developed in 
1985 by Zarit. ZBI was designed to assess 
burden and stress experienced by caregivers 
who provide care to impaired older adults. The 
short form of ZBI contains 12 items and 
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respondents are asked how often they feel this 
way, with scores for each item ranging from 
1(never) to 5 (nearly always) on a Likert-type 
scale. Examples of items are: “Do you feel that 
because of the time spent with the patient you 
do not have enough time for yourself? “or “ 
Do you feel angry when you are around the 
patient?”. Total scores range from 12 to 60 
with higher scores indicating greater caregiver 
burden. In the present research, the Cronbach 
Alpha coefficient was .79.  

For coping strategies, we used two scales 
measuring emotion- and problem focused 
coping adapted by Lewin and Sager (2010) 
from Latack (1986). An example of item is “I 
give my best effort to do what is necessary to 
solve the problem” (problem-focused coping 
scale), and “I have fantasies about how things 
will work out” (emotion-focused coping 
scale). All responses were ranging from 1 
(strongly disagree) to 5 (strongly agree) on a 
Likert-type scale. In the present study, the 
internal consistency coefficient for emotion-
focused coping scale was very similar to 
Lewin’s and Sager’s result (α = .65), and for 
the second scale the coefficient was .50 after 
deleting one item during measurement 
validation procedures.  

For emotional labor, we employed the 
Emotional Labor Scale validated by 
Brotheridge and Lee (1998). The questionnaire 
contains 14-items measuring six facets of 
emotional display: frequency, intensity and 
variety of emotional display, theduration of 
interaction, and surface and deep acting. The 
participants were asked to think at the 

interaction with their current or previous 
patient, during an average workday, when 
completing the questionnaire. Examples of 
items are: “I hide my true feelings about a 
situation” (surface acting) and “I try to actually 
experience the emotions that I must show” 
(deep acting). The responses are ranging from 
1 (never) to 5 (always) on a 5 Likert type scale. 
Surface acting and deep acting were measured 
as two separate dimensions. In the present 
study, the Cronbach Alpha was .53 for surface 
acting and .72 for deep acting.  

For depression, we used the Beck 
Depression Inventory (BDI) developed by 
Beck, Ward, Mendelson, Mock, and Erbaugh 
(1961) for assessing presence and severity of 
characteristic depression symptoms. The BDI 
consists of 21 items with responses ranging 
on a 4- Likert type scale from 0 to 3. The 
total score is the sum of all responses and it 
ranges from 0 to 63, a higher score indicating 
a greater degree of depression. In the present 
study, the Cronbach Alpha coefficient for 
Beck Depression Inventory was .75.  

 

Results 

The data was analyzed using SPSS (version 
19). Univariate analysis was used in order to 
examine each variable and Cronbach Alpha 
coefficient was used to calculate internal 
consistency. The relationships between 
variables were examined using with Pearson 
correlation and multiple hierarchical 
regression.  

 
Table 1. Descriptive statistics and correlations between the variables  

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

 

Age 

Duration of care  

Psychological distress 

Caregiver burden 

Depression 

Problem focused coping 

Emotion focused coping 

Emotional labor 

Deep acting 

Surface acting 

 

44.09  

31.76  

15.44  

21.73  

5.36  

18.09  

14.57  

33.59  

6.48  

6.01  

 

 

8.79  

29.6  

4.11  

5.51  

4.89  

1.69  

3.34  

7.81  

3.01  

2.07  

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

.05 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

.12 

-.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

-.11 

.12 

.36** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

.25 

-.12 

.43** 

.52** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

.10 

-

.30* 

-.29* 

-

.43** 

-.34* 

- 

- 

- 

- 

 

-.03 

-.09 

-.00 

.30* 

.33* 

-.12 

- 

- 

- 

- 

 

-.03 

-.05 

-.12 

.23 

-.03 

.23 

.09 

- 

- 

- 

 

.06 

.00 

-.15 

.07 

.00 

.13 

.06 

.72** 

- 

- 

 

-.02 

-.04 

-.07 

.13 

.16 

-.00 

.09 

.37** 

.16 

- 

N = 52, **p <. 001, *p < .05 
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Hierarchical multiple regression in three steps 
was performed in order to test the moderating 
effects of depression symptoms on the 
relationship between caregiver burden and 
psychological distress. Before running the 
analysis, the independent variable (caregiver 
burden) and the moderator (depression 
symptoms) were standardized in z scores. 
The psychological distress was entered as a 
dependent variable. Caregiver burden was 
entered as a predictor in the first block of the 
model; symptoms of depression (the 
moderator) were entered in the second block; 
and the multiplication of the two predictors 
(burden x depressive symptoms) was entered 
in the third block of the model. The statistical 
analysis showed a significant positive 
correlation between caregiver burden and 
psychological distress (N =52, r=.36, p < .01) 
and a significant positive correlation between 
depression symptoms and psychological 
distress (N =52, r=.43, p < .01).  

The results of the multiple regression are 
displayed in Table 2. Both caregiver burden 

(β = .38) and depression symptoms (β = .28) 
were significant predictors of psychological 
health (see Table 2). Caregiver burden, 
introduced in the first step of the analysis, 
explained 14.7% (R2= .147, p < .01) of the 
variance in psychological distress. The 
variable entered in the second block, 
depressive symptoms, explained 5.6% of the 
variance in psychological distress in addition 
to caregiver burden (ΔR2 = .056, p < .01). The 
introduction of the interaction variables 
(predictor x moderator) in the third block of 
the analysis generated a significant model (F 
(3.48) = 9.74, p<. 05). Thus, the interaction 
between burden and depression symptoms 
has a significant effect. This effect explains 
17.6% of the variance in psychological 
distress in addition to the previously analyzed 
variables (ΔR2 = .176 p<.001.). In 
conclusion, depressive symptoms moderate 
the relationship between caregiver burden 
and psychological distress. 

 

Table 2. Hierarchical multiple regression predicting psychological health 

Steps Predictors β β β   

1 

2 

Burden . 38* .22 .061   

Depression   .28* .18   

  

3 

    

Burden × Depression     .48**   

            

Total R2 .147* .202 .379   

Δ R2 - .056* .176**   

Final F 8.58* 6.22* 9.74**     

          

Note:*p<.01; **p<.001 

 
 
Figure 1 shows that there is a high positive 
relationship between perceived burden and 
psychological distress when the level of 
depression is high. In contrary, when the level 
of depression is low there is a negative 
association between burden and psychological 

distress. In conclusion, depressive symptoms 
moderate the relationship between caregiver 
burden and psychological distress, increasing 
the level of distress. 
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Figure 1. The moderating role of depression symptoms in the relationship between burden and 

psychological distress  
 

 
The statistical analysis showed a significant 
negative correlation between problem-
focused coping and caregiver burden (r=- .43, 
p < .01) and a significant positive correlation 
between emotional- focused coping and 
caregiver burden (r=.30, p < .05). The 
descriptive statistical analysis revealed that 
the carers seemed to use more often problem-
focused strategies than emotion-focused 
strategies. The scores for problem focused 
coping scale ranged from 14 to 20 (M 
=18.09; SD = 1.69), after deleting one item 
during measurement validation procedures, 
while the scored for emotion- focused coping 
scale ranged from 6 to 21 (M = 14.57; 
SD=3.34).  

Hypotheses 2 and 3 were tested with 
hierarchical regression in three steps. First a 
measurement validation procedure was 
performed, where some items were deleted in 
order to increase the internal consistency 
coefficients of the instruments. Before 
running the analysis, the independent variable 
(caregiver burden) and the moderators, 
emotional- focused coping, respectively, 
problem- focused coping were standardized 

in z scores. The psychological distress was 
entered as a dependent variable. Caregiver 
burden was entered as a predictor in the first 
block of the model; the moderator 
(emotional-focused coping, respectively, 
problem- focused coping) was entered in the 
second block; and the multiplication of the 
predictors was entered in the third block of 
the model. The results of the multiple 
regression are displayed in Table 3 and 4.  

The effects of emotional- focused coping 
on the relationship between burden and 
psychological distress are presented in Table 
3. Only caregiver burden turned out to be a 
significant predictor of psychological distress 
(β = .38) and explained 14.7%  ( R2= .147, p 
< .01) of the variance. Neither the emotional 
focused- coping (Δ R2= .033, p > .01), nor the 
multiplication of the two predictors (Δ R2 = 
.001, p > .01) did not have a significant 
effect. In conclusion, in the case of this 
particular study group, emotional focused 
coping does not moderate the relationship 
between caregiver burden and psychological 
distress. Hypothesis 2 was not supported. 
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Table 3. Hierarchical multiple regression predicting psychological health 

Steps Predictors β β β   

1 

2 

Burden . 38* .43 .43   

Emotional – focused coping   .-19 -.20   

  

3 

    

Burden × Emotional – focused coping     -.03   

            

Total R2 .147* .180 .181   

Δ R2 - .033    .001   

Final F 8.58* 5.37 3.53     

          

    Note:*p<.01; **p<.001 

 
The effects of problem- focused coping 

on the relationship between burden and 
psychological distress are presented in Table 
4. Problem focused coping failed to make a 
significant contribution in the variance of 
psychological distress (ΔR2 = .021, p > .01), 

as well as the multiplication of the two 
predictors (ΔR2 = .031, p > .01).  Thus, 
neither the problem focused coping does not 
have a moderating effect on the relationship 
between burden and psychological distress. 
Hypothesis 3 was not supported. 

 

 
Table 4. Hierarchical multiple regression predicting psychological health 

Steps Predictors β β β   

1 

2 
Burden . 38* .30* .20   

Problem - focused 

coping 
  .-16 -.14   

  

3 

    

Burden × Problem – focused coping     -.20   

            

Total R2 .147* .167 .198   

Δ R2 - .021    .031   

Final F 8.58* 4.92 3.95     

          

Note:*p<.01; **p<.001 

 
No support was found for the fourth 

hypothesis. There was no significant 
correlation between surface acting and 
psychological distress (r = -.07, p > .05, ns.). 

There was no significant correlation between 
surface acting and depression symptoms (r = 
-.16, p > .05, ns.) 
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Discussion 

The first hypothesis of the present study 
tested the assumption that depressive 
symptoms moderate the relationship between 
caregiver burden and psychological distress. 
Both depressive symptoms and caregiver 
burden turned out to be significant predictors 
of psychological distress. These findings are 
consistent with previous studies. Donaldson 
and al. (1998) have found that the depression 
was the strongest predictor of distress; 
McConaghy and Caltabiano (2005) and Yang 
and al. (2012) have found that caregiver 
burden is a significant contributor to 
psychological distress. More than that, the 
result of the present study supports the 
assumption that depressive symptoms 
increase the level of psychological distress 
for the caregivers that perceive a high level of 
burden. The interaction between burden and 
depression explained 17.6% of the variance 
in psychological distress in addition to the 
variables analyzed in the first steps of the 
model. In conclusion, the caregivers that have 
a high level of burden and suffer from 
depression symptoms are affected by a higher 
level of psychological distress than the ones 
that don’t suffer from depressive symptoms.  
However, it should be noted that in the 
present study only a small percent of the 
caregivers were at a risk from suffering of 
depression (only 13.46%). The results 
showed that 7 caregivers suffered from mild 
depression (Beck score 11-19) and no 
caregivers suffered from moderate or severe 
depression. This findings are not in line with 
McConaghy’s and Caltabiano’s (2005) study 
where almost 60% of caregivers (N =42) 
turned out to be at risk of experiencing 
depression.  

This study aimed to also analyze the 
impact of coping strategies on psychological 
health, therefore the moderation effect of 
emotional-focused coping and problem-
focused coping was tested. 

The second hypothesis stated that 
emotional- focused coping moderates the 
relationship between caregiver burden and 
psychological distress. The results did not 
support this hypothesis although a significant 
positively correlation between emotional- 
focused coping and caregiver burden has 

been found. Di Mattei and al. (2008) have 
found that a coping style characterized by an 
effort to minimize, avoid or ridicule the entity 
and impact of stressors may predispose 
caregivers to higher levels of burden of 
distress. These results sustain the assumption 
that an emotional- focused coping strategy is 
rather related with negative psychological 
outcomes. However, according to Stowell, 
Glaser, and Glaser (2001), in some chronic 
stress conditions, both coping strategies 
appeared to have positive benefits on health 
and well-being. Concerning this issue, 
Chappell, Reid, and Dow (2001) suggested 
that in the case of caring for a person 
suffering from a terminal or protracted illness 
caregiver attempts to actively solve the 
problem may become more stressful because 
there is actually very little or nothing they 
can do to change the situation, therefore it 
may be more beneficial for them to adopt an 
emotional- coping strategy in order and to 
protect their own psychological state.  

The present study presents a cross- 
sectional design and does not provide an 
answer concerning the direction of causality 
in the relationship between emotional coping 
and caregiver’s burden. As suggested by 
McConaghy and Caltabiano (2005) the 
results can be interpreted in a different way. 
For example, high levels of burden may 
influence the coping strategies adopted by the 
caregiver, promoting the use of avoidance 
coping. Regarding the moderation effect of 
emotional focused coping, the sample size 
and the small internal consistency coefficient 
of the coping scale should be taken into 
consideration. 

The third hypothesis stated that problem- 
focused coping moderates the relationship 
between burden and psychological distress. 
The results did not support this assumption; 
although there was a significant negatively 
correlation between problem - focused coping 
and caregiver burden. McConaghy and 
Caltabiano (2005) and Di Mattei and al. 
(2008) also found a statistically significant 
association between problem- focused coping 
style and caregiver burden. In conclusion, 
problem- focused coping could act as a 
protective factor against burden of distress. 
The descriptive statistical analysis revealed 
that the carers seemed to use more often 
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problem-focused strategies than emotional-
focused strategies, although some previous 
studies in this area suggest that females use 
more often emotion-focused coping (Lazarus 
& Folkaman, 1984; Ptacek, Smith, & 
Zanas,1992). The results of this study are 
consistent with those of Stowell, Glaser, and 
Glaser (2001) which reported that on average, 
active coping (M =12.17, SD = 1.68) was 
used a greater amount than avoidance coping 
(M = 6.69, SD = 1.67) among caregivers.  

With respect to the correlations between 
coping strategies and burden the results of the 
present study are in line with the widely 
accepted assumptions that problem- focused 
coping strategy is associated with positive 
psychological outcomes and emotional- 
focused coping strategy is rather related with 
negative outcomes. The moderation role of 
coping strategies in the relationship between 
burden and psychological health should be 
further investigated on a larger sample, 
giving the fact that coping strategies are 
means of defense against stress that can be 
learned and adopting an appropriate coping 
strategy might be helpful for those suffering 
from burden.   

The fourth hypothesis (4a) of the study 
stated that surface acting, as a dimension of 
emotional labor, is positively associated with 
psychological distress. There was no 
significant correlation found between these 
variables. The assumption that surface acting 
relates to psychological distress was based on 
the findings of previous studies. Brotheridge 
and Lee (2003) and, also, Zammuner and 
Galli (2005) associated surface acting with 
emotional exhaustion, depersonalization and 
negative affectivity. Mueller, Rubenstein, 
Long, Buckman, Zhang, Halvorsen- 
Ganepola (2013) found that surface acting is 
associated with higher level of 
stress/exhaustion. Therefore, it was expected 
to be a correlation between psychological 
distress and surface acting. The reason why 
the result of the present study was not in line 
with previous studies might by the different 
constructs and the different instruments. In 
Zammuner and Galli’s (2005) study, as well 
as in the study of Brotheridge and Lee (2003) 
the relationship between  burnout (measured 
with Maslach Burnout Inventory, Maslach & 

Jackson, 1986) and surface acting was 
investigated , while in the present study the 
relationship between psychological distress, 
measured with GHQ-12, and surface acting 
was investigated.  

Also, the fourth hypothesis (4b) of the 
present study tested the assumptions that 
surface acting (as a dimension of emotional 
labor) is positively associated with depression 
symptoms. The results in the current study 
did not support this hypothesis. This is not in 
line with the result of Yoon and Kim (2013) 
which have found that surface acting is an 
important contributor to depressive 
symptoms. In their study, they also used 
items from Brotheridge and Lee (2003) 
emotional labor scale in order to measure 
deep and surface acting, but they have 
assessed depression with a different 
instrument (the South Korean version of the 
Center for Epidemiologic Studies rating scale 
for Depression, CES-D). When interpreting 
this result, sample characteristics should be 
taken into consideration, namely, the fact that 
the depression levels were very low in this 
particular group and also the scores for 
surface acting were quite low (M = 6.01, SD= 
2.07). In addition, it should be noted the fact 
that the participants of this study were 
caregivers, while in the study mentioned 
above the participants were nurses. 
Consistent with previous literature (Yoon & 
Kim, 2013; Chou, Hecker, & Martin, 2012) 
the participants reported to use more often 
deep acting (M = 6.48, SD = 3.01) than 
surface acting (M = 6.01, SD = 2.07). 

In the present research, no significant 
relationships between emotional labor and 
mental health have been revealed. Unlike the 
nurses, the caregivers do not interact with 
more patients a day, they have to be there and 
to take care only for one patient. The 
relationship between the elderly and caregiver 
is very important. Being there for a patient, 
day and night, over a period of months, can 
lead to the formation of a relationship based on 
authentic attachment and sympathy between 
the carer and the patient. The carer might no 
longer have to hide their true feelings and fake 
unfelt emotions towards the patient; therefore, 
they might no longer use such strategies as 
surface acting.  
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Limitations and future research  

The present study has a cross-sectional 
design implying that no cause-effect 
conclusions can be drawn regarding the 
participant’s perception of burden, 
psychological distress, depression 
symptomatology, emotional labor and coping. 
The convenience sample of caregivers limits 
the generalization of the findings to a larger 
population. The small sample also inhibited 
the use of more sophisticated analysis that may 
have supported some of the hypothesis.    

Additional research, encompassing a 
larger number of caregivers and a more 
sophisticated statistical analysis of the 
variables is needed in order to gain a more 
complex understanding of the factors that 
contribute to the mental health of caregivers.  

Future research should investigate the 
effects of competence on caregiver’s health 
and well-being. A comparative study, 
investigating general health and associated 
factors among caregivers with formal 
competence and with no formal competence 
is suggested. Not least, a closer analysis of 
the social and demographic characteristics of 
the caregivers and the impact of these 
variables on mental health should be taken 
into consideration in future studies.  

 

Practical implications 

The present findings have practical 
implications for recruiting agencies specialized 
in the field of home health care and, 
especially, for the providers of home 
caregiving training. First of all the caregivers 
should be informed about the negative impact 
that elderly care giving could have on their 
health. Given the results of the present study 
and of the previous literature, the introduction 
of coping strategies modules and counseling 
hours into training programs for caregivers is 
recommended. According to Di Mattei and al. 
(2008, pp. 388), “psychological interventions 
should focus on the acquisition and 
enhancement of functional coping strategies 
(i.e., active and problem-focused coping) and 
on the modifications of dysfunctional ones 
(i.e., avoidance coping)”. Also the caregivers 
should be informed about the coping skills 
importance and their impact on one’s health 

and well- being. The support groups for 
caregivers turned out to be very effective 
method in improving the psychological health 
of caregivers. Wei, Chu, Chen, Hsueh, Chang, 
Chang, and Chou (2011) showed that an 
intervention based on information, problem 
solving, coping, and support has significantly 
positive effects on the physical-psychological 
health of caregivers.  

 

Conclusions  

The findings from the current study 
indicate that carers of elderly persons are at a 
risk of developing psychological health 
problems. The relationship between caregiver 
burden and psychological distress is 
moderated by depressive symptoms. Emotion 
focused coping may represent a risk factor 
associated with higher levels of burden, while 
problem-focused coping may act as a 
protective factor.  
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Abstract 

The main objective of the current non-experimental study is to investigate the mediating role of the perceived 
organizational support over the relationship between the perceived person - organisation fit and the psychological 
empowerment at work. Therefore, the main hypothesis that is investigated is the following: High levels of the 
perceived person-organisation fit variable will predict high levels of work empowerment between the employees, the 
perceived organizational support having an indirect effect over the above mentioned relationship. The research sample 
was N = 124 participants (75 women, 50 men), these persons being hired in different types of organizations and having 
different professional roles. The used instruments in this research were: Perceived Person-Organisation Fit Scale 
developed by Cable & Judge (1996), Empowerment at work Scale (Spreitzer, 1995) and the Perceived Organisational 
Support Questionnaire (Eisenberger et al., 1986). The obtained results support the mediation hypothesis, more 
specifically, it indicates that the perceived organizational support has a mediating role over the relationship between 
the perceived person - organisation fit variable and the psychological empowerment at work. The theoretical and 
applied underpinnings of this research are detailed in the conclusions and discussion sections.  

Keywords 

perceived person organization fit, empowerment at work, perceived organizational support 

 

Rezumat 

Acest studiu non-experimental are ca obiectiv investigarea rolului mediator al sprijinului organizațional perceput 
asupra relației dintre compatibilitatea percepută între persoană și mediul organizațional și sentimentul de împuternicire 
la locul de muncă. Am pornit de la premisa că niveluri ridicate ale compatibilității percepute între persoană și 
organizație prezic niveluri ridicate ale sentimentului de împuternicire la locul de muncă, sprijinul organizațional 
perceput având un efect indirect asupra acestei relaţii. Lotul de participanţi a fost format din 124 de respondenţi (75 
femei, 50 bărbați), persoane care provin din medii organizaționale diferite și care au diferite roluri profesionale. 
Instrumentele utilizate au fost: scala de Compatibilitate percepută între persoană şi organizaţie dezvoltată de Cable și 
Judge (1996), scala Sentimentului de împuternicire la locul de muncă (Spreitzer, 1995) și chestionarul Suportul 
organizaţional perceput (Eisenberger și colab., 1986). Rezultatele obținute susțin ipoteza privind rolul mediator al 
sprijinului organizațional perceput asupra relației dintre compatibilitatea percepută între persoană și organizației și 
sentimentul de împuternicire. Implicațiile teoretice și practice pe care rezultatele studiului derulat le evidențiază sunt 
discutate în secțiunea discuții și concluzii. 

Cuvinte cheie 

compatibilitatea percepută între persoană și organizație, sentimentul de împuternicire, sprijinul organizațional perceput 
 

Résumé 

Cette étude non expérimentale a comme objet l’enquête de rôle médiateur du soutien organisationnel perçu entre la 
compatibilité organisationnelle, perçue entre l’environnement individuel et organisationnel et le sens de l'autonomie au 
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travail. Nous avons supposé que: Les niveaux élevés de compatibilité perçue entre la personne et l'organisation 
prévoient des niveaux élevés de sentiment d'autonomie au travail, le soutien organisationnel perçu ayant un effet 
indirect sur cette relation. Le groupe de participants a été composé N = 124 répondants (75 femmes et 50 hommes), 
personnes de différents milieux organisationnels et ayant des différents rôles professionnels. Les instruments utilisés 
ont été: l'échelle de la Compatibilité perçue entre la personne et l'organisation développé par Cable et Judge (1996),  
l'échelle du Sentiment de l'émancipation au travail (Spreitzer, 1995) et le questionnaire Le soutien organisationnel 
perçu (Eisenberger et al., 1986). Les résultats obtenus soutiennent l'hypothèse concernant le rôle médiateur du soutien 
organisationnel perçu sur la relation entre la compatibilité perçue entre la personne et l’organisation et le sentiment 
d'autonomie. Les implications théoriques et pratiques des résultats de l’étude présentée sont discutées dans la section : 
discussions et conclusions. 

Mots-clés 

la compatibilité perçue entre la personne et l'organisation, le sentiment de l'autonomie, le soutien perçu de 
l'organisation 
 
 

Introducere 

Tema centrală abordată în cadrul acestei 
cercetări este reprezentată de interacțiunea 
dintre persoană și mediu, mediul fiind definit 
ca organizație – loc de muncă al persoanei 
respective, acolo unde elementele individuale 
și cele organizaționale se află într-un 
continuu proces de schimbare şi dezvoltare. 
Psihologia interacționistă are ca obiect de 
studiu relația dintre individ și mediu (Endler 
şi Magnusson, 1976). Conceptul de 
interacționism susține teoria conform căreia 
comportamentul reprezintă o funcție atât a 
persoanei, cât și a situației sau mediului în 
care acea persoană se află. Această ipoteză a 
căpătat mai mult teritoriu științific odată cu 
introducerea de către Lewin (1935) a ecuației 
B = f (P, E), care susține următoarea idee: 
comportamentul (B) este o funcție a 
interacțiunii persoană (P) – mediu (E). Astfel, 
comportamentul este determinat de 
interacțiunea situație-persoană (Terborg, 
1981).  

În prezent, nevoia și direcția pe care 
majoritatea organizațiilor și angajatorilor o 
urmează vizează nu numai performanța în 
sarcină (engl. task performance) a angajaților, 
atinsă nu doar la nivelul indicatorilor 
numerici ai muncii lor, ci și la nivelul 
motivației intrinseci, manifestată ca proprie 
inițiativă și împuternicire pe care aceștia o 
resimt în raport cu munca lor. Sentimentul 
împuternicirii profesionale, se reflectă în 
direcția comună pe care angajatul o are 
alături de organizația din care face parte, fără 
a fi nevoie de un proces de micro-
management pentru ca interesele companiei 
să fie urmate, ci angajații devin „proprietari” 

asupra propriei lor activități, dorind sa o 
realizeze cât mai bine, pentru a obține cele 
mai bune rezultate, atât la nivel profesional 
individual, cât și la nivel organizațional 
(Spreitzer, 2006, 2008). 

De aceea, conceptul de sentiment de 
împuternicire (engl. empowerment) continuă 
să fie un punct de interes al cercetărilor 
actuale (Spreitzer, 2008). În acest sens, este 
nevoie de o înțelegere mai clară și mai 
profundă atât a antecedentelor, cât și a 
consecințelor sentimentului de împuternicire 
asociat forței de muncă. Totodată, 
identificând variabilele care pot face 
persoanele angajate să se simtă mai motivate, 
se pot crea și implementa programe de 
dezvoltare, astfel încât efectele să devină 
durabile, și nu doar situaționale. 

În urma cercetărilor din aria personalității 
dezbaterile privind interacțiunea persoană-
situație au fost rezumate de către Kenrick și 
Funder (1988) în următoarele patru principii: 
1) trăsături specifice prezic comportamente 
doar în situații relevante, 2) toate trăsăturile 
sunt mai vizibile în anumite situații, decât în 
altele, 3) trăsăturile unei persoane pot 
schimba o situație și 4) oamenii aleg diferite 
contexte / medii care să fie compatibile 
trăsăturilor lor. Toate aceste 4 principii își 
regăsesc aplicabilitatea și în mediul 
organizațional. Psihologia organizaţională 
definește relația dinte angajat şi angajator ca 
fiind efortul şi loialitatea pe care angajaţii o 
manifestă în raport cu resursele, materialele şi 
beneficiile socio-economice pe care 
organizaţia le oferă (Aselage și Eisenberger, 
2003). Ceea ce se află la baza acestui schimb 
este norma reciprocității, care se manifestă 
prin obligația reciprocității unui tratament 
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favorabil. În măsura în care ambii parteneri ai 
schimbului sunt dispuși să ofere celuilalt 
resursele necesare dorite, reciprocitatea 
resurselor valorizate la un nivel din ce în ce 
mai înalt, în timp va întări relația de schimb 
dintre parteneri (Gouldner, 1960). 

Traiectoria urmată în cadrul acestui studiu 
se încadrează în abordarea teoretică propusă 
de Schneider şi colab. (1995) a modelului 
ASA (engl. attraction–selection–attrition) – 
atragere - selecție – eliminare a mediului. 
Astfel, rezultatele empirice susțin ipoteza 
conform căreia atât comportamentul de 
alegere a unui loc de muncă (engl. 
attraction), cât și practicile de angajare ale 
organizației (engl. selection) sunt principalele 
antecedente ale compatibilității între persoană 
și mediu. Totodată, ultima dimensiune a 
modelului propus de Schneider şi colab. 
(1995) – engl. attrition – vorbeşte despre 
modul în care mecanismele de selecţie ale 
mediul organizaţional sunt exercitate asupra 
angajaţilor, astfel încât persoanele care nu se 
potrivesc cu mediul, vor părăsi organizaţia. 
Atunci când acest lucru se întâmplă, în cadrul 
organizaţiei va rămâne un grup de angajaţi 
mult mai omogen decât cel iniţial format în 
prima etapă de atracţie în organizaţie 
(Schaubroeck, Ganster și Jones, 1998; 
Schneider, Smith, Taylor și Fleenor, 1998; 
Giberson, Resick și Dickson, 2005). 

În cadrul literaturii de specialitate, o 
atenție considerabilă a fost acordată 
identificării celor mai puternici predictori ai 
performanței și a celor mai eficiente și valide 
metode de selecție (de exemplu, Hunter și 
Schmidt, 1998). În același timp, psihologia 
industrial-organizațională trebuie să ofere 
răspunsuri solide nu doar în domeniul 
deciziilor de selecție, ci și în ceea ce privește 
parcursul unei persoane în cadrul 
organizației, fie și numai din perspectiva 
predicției performanței interacțiunea 
persoană-organizație este vitală, întrucât 
varianța intra-individuală a performanței este 
considerată a fi mai ridicată față de cea inter-
individual (Stewart și Nandleolyar, 2006). 

Ulterior integrării în organizație ca noi 
angajați, ceea ce asigură întărirea și 
alimentarea sentimentului de compatibilitate 
sunt practicile organizaționale și individuale 
de socializare (Cable și Parsons, 2001; 
Chatman, 1991). De asemenea, majoritatea 

studiilor privind consecinţele şi efectele pe 
care nivelurile ridicate ale compatibilităţii 
între persoană şi mediu organizaţional le 
poate avea, vorbește despre existenţa unor 
rezultate pozitive la nivel organizaţional: 
niveluri ridicate ale satisfacției profesionale 
(Westerman și Cyr, 2004; Wheeler, Coleman-
Gallagher, Brouer și Sablynski, 2007) și ale 
angajamentului organizațional corelează 
negativ cu intenția angajaţilor de a părăsi 
organizația (Verquer, Beehr și Wagner, 
2003), precum şi manifestarea unor 
comportamente prosociale la nivelul 
organizației – comportament civic 
organizațional (Kristof, 1996; Goodman și 
Svyantek, 1999; Hoffman și Woehr, 2006). 

Astfel, obiectivul general al acestui studiu 
este acela de a investiga relația angajat-
organizație, prin intermediul compatibilității 
între persoană şi organizaţie, sentimentului de 
împuternicire pe care angajații îl resimt la 
locul de muncă și sprijinului organizațional 
perceput. 

 

Compatibilitatea percepută între 

persoană și organizație 

(Perceived Person Organisation 

Fit) 

Conceptul de compatibilitate se referă la 
faptul că, pentru fiecare persoană există 
anumite medii cu care se potrivește mai bine 
la nivelul mai multor dimensiuni și 
caracteristici personale. Compatibilitatea a 
fost conceptualizată fie ca similaritatea între 
persoană și mediu – compatibilitate 
suplimentară, fie ca deosebirea între persoană 
și mediu – compatibilitate complementară, 
atunci când cele două entități se completează 
una pe cealaltă (Muchinsky și Monahan, 
1987).  

Pornind de la aceste două tipuri de 
compatibilitate, Kristof (1996, 2005) 
definește acest concept ca fiind acea 
compatibilitate care apare între persoană și 
organizație, atunci când cel puțin una dintre 
aceste entități îi oferă celeilalte ceea ce 
aceasta are nevoie sau atunci când ambele 
entități împărtășesc caracteristice 
fundamentale similare, sau când cele două 
situații se petrec concomitent. Conform 
clasificării pe care Kristof (1996) o propune, 
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principiul complementarității menționat de 
Muchinsky și Monahan (1987) este acoperit 
de două tipuri de compatibilitate și anume: 
compatibilitatea între nevoi și ofertă – atunci 
când organizația satisface nevoile individului 
și compatibilitatea între cerere și abilități, 
atunci când persoană posedă acele abilități 
care îndeplinesc și satisfac cerințele și 
nevoile organizației.  

Așa cum în ceea ce privește definirea, 
teoretizarea și clasificarea compatibilității au 
existat numeroase direcții, măsurarea acestei 
variabile a fost și ea un subiect de discuții 
printre cercetători. Kristof-Brown, 
Zimmerman și Johnson (2005) menționează 
trei evaluări ale compatibilității persoană-
mediu: percepută, subiectivă și obiectivă. 
Ceea ce susțin rezultatele studiilor este faptul 
că dintre cele trei tipuri ale compatibilității 
enumerate mai sus, cea percepută este un 
predictor mai bun pentru rezultatele 
profesionale care apar în cadrul organizației, 
decât nivelul real al compatibilităţii între 
persoană şi organizaţie (Arthur, Bell, Villado 
și Doverspike, 2006). Totodată, acest tip de 
compatibilitate este cel mai puternic predictor 
al atitudinilor și comportamentelor 
organizaționale (Cable și Judge, 1997). 
Kristof-Brown și Jansen (2007), precum și 
Supeli şi Creed (2014) susțin faptul că o reală 
compatibilitate între persoană și organizație 
poate avea anumite efecte doar dacă persoana 
respectivă percepe existența acestei 
compatibilități.  

Importanța acestei variabile este 
evidențiată prin intermediul rezultatelor 
studiilor meta-analitice (de exemplu, Kristof-
Brown și colab. 2005; Verquer și colab., 
2003) care ilustrează validitatea predictivă a 
compatibilității persoană-mediu asupra 
satisfacției profesionale și intenției de a 
părăsi organizația. Studiul compatibilității 
persoană-mediu a fost completat cu elemente 
noi: rezultatele studiului realizat de Wheeler, 
Coleman-Gallagher, Brouer și Sablynski 
(2007) susțin faptul că niveluri ridicate ale 
compatibilității între persoană și organizație 
prezic indirect intenția de a părăsi 
organizația, prin prezența satisfacției 
profesionale, iar intenția de a părăsi 
organizația este prezisă de compatibilitatea 
persoană-organizație doar în cazul angajaților 

care consideră că există oportunități 
profesionale alternative. Astfel, angajații vor 
alege să rămână în cadrul unei organizații în 
ciuda unei slabe compatibilități între acesta și 
organizație sau în ciuda insatisfacției 
profesionale, deoarece nu cred că în acel 
moment există alternative mai bune (Wheeler 
și colab., 2007). O altă cercetare meta-
analitică derulată de Verquer, Beehr și 
Wagner (2003) a abordat relația dintre 
compatibilitatea persoană-organizație și 
satisfacția profesională, angajamentul 
organizațional și intenția de a părăsi 
organizația. Acest studiu a evidențiat 
următoarele rezultate: mărimea efectului 
pentru intenția de a părăsi organizația a fost 
de d = .18, iar pentru angajamentul 
organizațional de d = .28.  

Ceea ce studiile enumerate mai sus 
investighează sunt antecedentele și 
consecințele nivelului de compatibilitate între 
un angajat și locul său de muncă, rezultatele 
obținute susținând faptul că nivelurile ridicate 
ale compatibilității între persoană și 
organizație pot prezice niveluri ridicate ale 
satisfacției profesionale, niveluri ridicate ale 
angajamentului organizațional, ale 
comportamentelor de tip civic la locul de 
muncă, și chiar ale performanței profesionale 
(Kristof, 1996; Goodman și Svyantek, 1999). 
În același timp, cea mai mare parte a 
cercetărilor s-a centrat pe implicațiile 
compatibilității și mai puțin pe identificarea 
antecedentelor individuale sau 
organizaționale ale compatibilității. Acesta 
este unul dintre motivele pentru care studiul 
prezent își dorește să abordeze această temă 
de cercetare în relație cu sentimentul de 
împuternicire la locul de muncă, dar și cu 
sprijinul organizațional perceput. Dacă 
această compatibilitate între persoană şi 
organizaţie poate prezice astfel de aspecte 
pozitive, se poate concluziona că și 
cunoașterea și investigarea fenomenelor care 
stau la baza acestei compatibilități sau cele 
care pot aduce modificări asupra manifestării 
ei sunt la fel de importante.  

O altă zonă investigată în cadrul literaturii 
de specialitate este relația dintre 
compatibilitatea persoană-organizație și 
atitudinile și comportamentele pe care 
angajații le manifestă la locul de muncă.  În 
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cercetarea derulată de Kim, Aryee, Loi și 
Kim (2013), relația menționată mai sus este 
mediată de schimbul social perceput între 
angajat şi organizaţie, iar relaţia dintre 
compatibilitatea persoană-organizație şi 
schimbul social perceput între angajat şi 
organizaţie este moderată de tranzacţia dintre 
lider şi membrii echipei (engl. leader member 

exchange – Modelul LMX). Astfel, niveluri 
ridicate ale tranzacţiei dintre lider şi membrii 
echipei cresc impactul pozitiv pe care 
compatibilitatea persoană-organizaţie îl are 
asupra schimbul social perceput între angajat 
şi organizaţie. Aceste rezultate indică faptul 
că între compatibilitatea persoană-mediu și 
schimbului social perceput există o 
interacțiune care merită a fi investigată în 
profunzime. 

 

Sprijinul organizațional perceput 

(Perceived Organisational 

Support) 

Teoria suportului organizațional 
(Eisenberger, Huntington, Hutchison și Sowa, 
1986; Shore și Shore, 1995) susține faptul că 
pentru a determina disponibilitatea sau 
pregătirea de care organizația dispune pentru 
a recompensa eforturile profesionale 
suplimentare depuse de către angajați și 
pentru a le satisface acestora anumite nevoi 
socio-emoționale, angajații dezvoltă anumite 
credințe globale privind măsura în care 
organizația din care aceștia fac parte 
valorizează contribuția lor și are în vedere 
starea lor de bine.  

Potrivit teoriei suportului organizațional, 
sentimentul sprijinului organizațional 
perceput este dezvoltat de tendința angajaților 
de a atribui organizației caracteristici umane 
(Eisenberger și colab., 1986). Deseori, 
acțiunile pe care agenții organizației le 
realizează sunt percepute ca fiind mai 
degrabă indicatori ai intenției organizației ca 
și întreg, decât atribuite doar unor motive ale 
agenților care fac parte din organizație. Acest 
proces de personificare a organizației este 
susținută de responsabilitatea legală, morală 
și financiară pe care organizația o are asupra 
acțiunilor și deciziilor agenților săi, de 
procedurile, normele și cultura 
organizațională care oferă continuitate și 

prescrie comportamentele rolurilor 
profesionale, dar și de puterea pe care agenții 
organizației o exercită asupra angajaților. 
Astfel, pe baza acestei personificări a 
organizației, angajații percep tratamentul 
favorabil sau nefavorabil ca un indicator al 
faptului că organizația le oferă sau nu sprijin 
(Levinson, 1965). 

O caracteristică importantă a suportului 
organizațional este aceea ca acesta să fie 
voluntar (Cotterell, Eisenberger și Speicher, 
1992). Teoriile schimbului social susțin 
faptul că resursele sau ajutorul primit din 
partea altora sunt prețuite mai mult dacă 
acestea sunt rezultatul alegerii libere a celui 
care le oferă, independentă de alte 
constrângeri sau impuneri, decât dacă această 
decizie nu stă în controlul celui care ajută 
(Eisenberger și colab., 1986). Un asemenea 
ajutor este un indicator al respectului și 
valorizării beneficiarului de către persoana 
care oferă respectivul ajutor (Aselage și 
Eisenberger, 2003; Cotterell, Eisenberger și 
Speicher, 1992; Eisenberger, Cotterell și 
Marvel, 1987; Gouldner, 1960).  

Astfel, toata gama de recompense 
organizaționale care include salariul, 
bonusurile, promovările și contribuțiile pe 
care angajatul le poate aduce în cadrul 
organizației, contribuie mai mult la 
sentimentul de sprijin organizațional perceput 
atunci când aceste sunt acțiuni voluntare, și 
nu reprezintă rezultatul constrângerilor 
externe de tip legislativ al sindicatelor muncii 
sau prevederilor guvernamentale de sănătate 
și securitate în muncă (Eisenberger și colab., 
1986, Shore și Shore, 1995). Se poate susține 
faptul că sprijinul organizațional perceput 
(SOP) este înțeles și interiorizat ca fiind o 
asigurare a faptului că, atunci când angajatul 
va avea nevoie de ajutor din partea 
organizației pentru a-și finaliza cu succes 
sarcinile de lucru și pentru a gestiona anumite 
situații stresante sau probleme dificile, acel 
ajutor îi va fi acordat.  

Cercetările privind sprijinul 
organizațional perceput derulate până în 
prezent propun două categorii majore de 
antecedente ale acestei variabile 
organizaționale: 1) percepțiile angajaților în 
raport cu onestitatea, corectitudinea și 
sprijinul oferit de top management, superiorii 
direcți și colegii de muncă, condițiile de 
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muncă, justiția procedurală (Wayne, Shore și 
Liden, 1997; Rhoades și colab., 2001; 
Rhoades și Eisenberger, 2002; Allen, Shore şi 
Griffeth, 2003)  și 2) practicile voluntare de 
Resurse Umane care implică investițiile pe 
care organizația le face pentru angajaţii săi – 
programe de training şi dezvoltare (Wayne, 
Shore, și Liden, 1997; Eisenberger, Rhoades 
și Cameron, 1999; Allen, Shore şi Griffeth, 
2003) şi timp liber pentru educaţie, 
beneficiile oferite angajaților cu familii 
(Sinclair, Hannigan și Tetrick, 1995), dar și 
recunoașterea pe care organizația o manifestă 
față de angajați– rata de promovare și 
recompensele financiare, precum creșterile 
salariale și bonusurile (Wayne, Shore, 
Bommer și Tetrick, 2002).  

În ceea ce privește aria de consecințe și 
rezultate ale sprijinului organizațional 
perceput, cercetările s-au concentrat atât 
asupra celor atitudinale, cât și a celor 
comportamentale. Angajamentul 
organizațional afectiv este una dintre primele 
variabile puse în legătura cu sprijinul 
organizațional, astfel, mai multe cercetări 
susțin ipoteza conform căreia niveluri ridicate 
ale sprijinului organizațional perceput indică 
niveluri ridicate ale angajamentului afectiv 
(Eisenberger și colab., 1986; Shore și Tetrick, 
1994; Shore și Wayne, 1993; Sinclair, 
Hannigan și Tetrick, 1995; Wayne și colab., 
1994).  

Totodată, satisfacţia profesională s-a 
dovedit a fi puternic relaţionată cu sprijinul 
organizațional perceput (Shore și Tetrick, 
1994). Absenteismul a fost și el studiat în 
relație cu SOP, iar rezultatele au indicat 
faptul că nivelurile ridicate ale SOP sunt 
relaționate cu niveluri scăzute ale 
absenteismului. (Eisenberger și colab., 1986). 
De asemenea, SOP corelează pozitiv și cu 
altruismul și comportamentele civice 
organizaționale, cu precădere dimensiunea 
complianței a acestor comportamente, 
precum și cu două tipuri de comportamente 
ale managementului impresiei – a-l face pe 
superior atent și conștient de realizările 
angajatului și realizarea unor favoruri 
superiorului (Shore și Wayne, 1993).  

Sprijinul perceput din partea 
supervizorilor face referire la credința 
angajaților că superiorilor sau supervizorilor 

săi le pasă și valorizează contribuția lor. Dat 
fiind faptul că supervizorii sunt reprezentanţi 
ai organizaţiei și sunt, de cele mai multe ori, 
însărcinați cu responsabilitatea de a evalua 
angajații și de a le comunica obiectivele și 
valorile organizaționale, angajații percep 
tratamentul pe care îl primesc din partea 
supervizorilor un indicator al sprijinului 
organizațional (Eisenberger și colab., 2002). 
Justiţia procedurală este cel de-al treilea 
antecedent al sprijinului organizațional 
perceput și aceasta vizează corectitudinea 
procedurilor și politicilor organizaționale 
privind distribuirea resurselor necesare 
(Greenberg, 1990). 

În ceea ce privește rolul mediator al 
sprijinul organizațional perceput, acesta a fost 
evidențiat în relația dintre practicile de 
Resurse Umane (experiențele de dezvoltare, 
promovările) și angajamentul afectiv, intenția 
de a părăsi organizația și comportamentul 
civic organizațional (Wayne și colab., 1997), 
și în cadrul asocierilor dintre participarea în 
cadrul procesului de luare a deciziilor, 
securitatea profesională și corectitudinea 
acordării de recompense și angajamentul 
afectiv (Allen, Shore şi Griffeth, 2003). 
Totodată, relația dintre trei variabile generale 
care țin de experiențele profesionale – 
recompensele organizaționale, justiția 
procedurală și sprijinul superiorului, și 
angajamentul afectiv (Rhoades și colab., 
2001) este şi ea mediată de sprijinul 
organizaţional perceput. Același rol poate fi 
observat și în cadrul relațiilor dintre justiția 
procedurală și patru forme ale 
comportamentului extra-rol: ajutorul 
interpersonal, inițiativa individuală, efortul 
personal (descrie performanța obținută în 
anumite sarcini de muncă pe lângă cele 
uzuale) și promovarea unei imagini pozitive a 
organizaţiei (engl. loyal boosterism)care 
descrie acțiunea de promovare a imaginii 
organizaționale unor părți externe) 
(Moorman, Blakely și Niehoff, 1998). 

Realizând o scurtă concluzie în urma 
încadrării teoretice și conceptuale a 
sprijinului organizațional perceput, se poate 
afirma că acesta reprezintă un mecanism de 
reglaj la nivel organizațional, atât din punct 
de vedere comportamental, cât și la nivel 
atitudinal. Întreaga suită de antecedente și 
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consecințe pe care le exercită la nivelul 
ambelor entități ale interacțiunii persoană-
angajatul și organizația-mediul de lucru, fac 
ca sprijinul organizațional perceput să devină 
o variabilă organizațională al cărei control să 
poată influenţa nu doar efectele muncii, ci şi 
modalitatea prin care aceste efecte sunt 
obţinute sau ce alte fenomene pot fi apărea în 
cadrul acestui proces.  
 

Sentimentul de împuternicire la 

locul de muncă (Empowerment at 

work/Work Empowerment).  

Deci și colab. (1989) susțin ideea conform 
căreia, indivizii, pentru a se simți 
împuterniciți, trebuie să perceapă mediul în 
care se află ca fiind unul lipsit de 
constrângeri. Într-o organizație se poate 
întâmpla ca resursele puse la dispoziția 
angajaților să poată fi accesate cu ușurință, 
însă, dacă angajații nu sunt informați cu 
privire la aceste aspecte, ei vor resimți un 
nivel scăzut al sentimentului de 
împuternicire, crezând că acele resurse nu pot 
fi utilizate de către ei (astfel, ei își vor 
construi o realitate perceptuală). Acest lucru 
denotă faptul că, percepțiile pe care angajații 
și le formează cu privire la mediul lor de 
lucru le conturează sentimentul de 
împuternicire, mai mult decât realitatea 
obiectivă. Iar pentru că sentimentul de 
împuternicire este definit ca fiind un set de 
cogniții, acesta trebuie evaluat prin 
intermediul percepțiilor (Walsh, 1995). 

Sentimentul de împuternicire la locul de 
muncă este un concept relativ nou în 
psihologia industrial organizațională, cel 
puțin sub această denumire (Menon, 2001). 
Literatura de specialitate încearcă în 
continuare să identifice şi să reducă din 
gradul de ambiguitate care planează asupra 
acestui construct. Una dintre cauzele majore 
de ambiguitate este reprezentată de utilizarea 
diferită a acestei variabile, care de multe ori 
face referire la concepte distincte ca şi 
semnificaţie şi implicaţii practice. Astfel, 
termenul de „empowerment” a fost utilizat fie 
pentru a ilustra acțiunea de a împuternici alte 
persoane, fie pentru a descrie un proces intern 
al unei persoane care trăiește acest sentiment 
al împuternicirii.  

Cele trei mari categorii care vizează 
abordările cercetării științifice asupra 
sentimentului de împuternicire la locul de 
muncă sunt următoarele: 1) abordarea 
structurală, 2) abordarea motivaţională şi 3) 
abordarea privind leadership-ul. Prima 
abordare defineşte sentimentul de 
împuternicire ca fiind garantarea puterii și a 
autorității de luarea a deciziilor în organizații 
și reprezintă perspectiva tradițională asupra 
sentimentului de împuternicire, în cadrul 
căreia deținătorii puterii transferă o parte din 
această putere către angajați. Această putere 
este percepută ca o abilitate de a influența 
rezultatele organizaționale, ea provenind din 
surse precum autoritatea ierarhică, controlul 
resurselor și centralizarea rețelei care va lua 
deciziile (Astley și Sachdeva, 1984; 
Mintzberg, 1984). Kanter (1977) este cel care 
a introdus acest concept în literatura de 
specialitate privind studiile în domeniul 
managementul. Tot el susține faptul că 
sentimentul de împuternicire este o urmare a 
decentralizării și a aplatizării ierarhiei în 
cadrul organizației, crescând astfel gradul de 
participare a angajaților în viața organizației.  

Dacă abordarea socio-structurală a 
empowerment-ului (Spreitzer, 2006, 2008). 
nu face trimitere și la starea psihologică a 
acelui angajat împuternicit, abordarea 
motivațională se concentrează asupra 
împuternicirii psihologice a angajaţilor. Cei 
care au introdus pentru prima dată 
perspectiva psihologică motivaţională asupra 
sentimentului de împuternicire au fost Conger 
și Kanungo (1988) (Menon, 2001; Seibert, 
Wang și Courtright, 2011), definind 
sentimentul de împuternicire ca fiind ”un 
proces de intensificare a sentimentelor de 
auto-eficacitate în rândul membrilor 
organizației, prin identificarea acelor condiții 
care favorizează lipsa puterii și eliminarea 
acestora atât prin intermediul procedurilor 
organizaționale formale, cât și prin 
intermediul tehnicilor informale care oferă 
informații privind eficacitatea” (p.474). 
Aceștia susțineau faptul că practicile 
organizaționale de împuternicire au ca 
rezultat potențarea motivației și inițiativei la 
nivelul angajaților, doar în măsura în care 
aceste practici se traduc la nivelul așteptărilor 
angajaților ca fiind un raport efort – 
performanță echitabil (Lawler, 1973) sau 
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hrănesc sentimentele acestora de auto-
eficacitate (Bandura, 1989).  

Pornind de la studiile celor doi, Thomas și 
Velthouse (1990), Spreitzer (1995) a definit 
acest concept ca fiind o ”motivaţie intrinsecă” 
în raport cu sarcina de lucru care reflectă un 
sens al controlului cu privire la munca proprie 
a unui angajat şi o orientare activă a acestuia 
către rolul său profesional, exprimate prin cele 
patru cogniţii: sens, auto-determinare, 
capabilitate (competență) şi impact. Autorii 
mai sus menționați au dezvoltat și un 
instrument care măsoară aceste dimensiuni. 
Sensul face referire la alinierea dintre cerinţele 
rolului profesional al angajatului şi credinţele, 
valorile şi standardele sale (Seibert şi colab., 
2011). Auto-determinarea reprezintă sensul 
alegerii unei persoane privind inițierea sau 
dozarea / planificarea / organizarea acțiunilor 
sale (Deci, Connell și Ryan, 1989). 
Capacitatea / capabilitatea reprezintă 
convingerea unei persoane în propria 
capacitate de a-și realiza cu succes sarcinile de 
muncă (Bandura, 1989; Lawler, 1973). 
Impactul ilustrează convingerea unei persoane 
că poate influența activitățile strategice, 
operaționale și administrative, precum și 
rezultatele din cadrul ariei sale de activitate 
(Abramson, Seligman și Teasdale, 1978; 
Ashforth și Mael, 1989).  

Cea de-a treia abordare a sentimentului de 
împuternicire este cea a leadership-ului, care 
de fapt, se poate încadra în prima perspectivă 
teoretică menţionată, cea structurală. Acest 
tip de abordare pune accentul asupra abilității 
liderului de a-și energiza angajații, putând 
astfel să le alimenteze sentimentul de 
împuternicire și să îi inspire (Menon, 2001). 
Într-un studiu derulat de Zhu, Sosik, Riggio şi 
Yang (2012) se susține ipoteza conform 
căreia comportamentul unui lider 
transformațional este asociat cu sentimentul 
de identificare al angajaților care îl urmează, 
iar pentru ca acești lideri să poată gestiona și 
menține acest sentiment, ei trebuie să propage 
și să alimenteze sentimentul de împuternicire 
al angajaților. 

În cadrul studiului său meta-analitic, 
Seibert și colab. (2011) prezintă două 
categorii de antecedente ale sentimentului de 
împuternicire, cele contextuale, practicile 
manageriale privind nivelurile ridicate ale 

performanței profesionale, sprijinul socio-
politic, leadership-ul, caracteristicile 
planificării muncii (engl. work design), și 
caracteristicile individuale, trăsăturile 
pozitive de auto-evaluare, capitalul uman, 
genul. De asemenea, și în ceea ce privește 
consecințele împuternicirii psihologice, sunt 
ilustrate două categorii: consecințele 
atitudinale, precum satisfacția profesională, 
angajamentul organizațional, intenția de a 
părăsi organizația și efortul, și consecințele 
comportamentale: performanța în sarcină, 
comportamentele profesionale civice și 
inovația. 

Deși cercetările derulate anterior au 
identificat o multitudine de antecedente și 
consecințe ale compatibilității persoană-
organizație, din studiile analizate, nu au fost 
identificate studii care au analizat rolul 
sprijinului organizațional perceput în cadrul 
relației dintre compatibilitatea persoană-
organizație și sentimentul de împuternicire.  

Astfel, cercetarea de față abordează 
conceptul de compatibilitate percepută între 
persoană și mediu, urmând perspectiva pe 
care Kristof (1996, 2000) o susține în cadrul 
studiilor sale: cercetătorii care doresc sa 
investigheze această dimensiune pentru a 
prezice anumite comportamente și atitudini la 
locul de muncă, sunt îndrumați să utilizeze 
instrumente de măsurare a compatibilității 
percepute (Cable și Judge, 1996; Supeli și 
Creed, 2014). 

Revenind la studiul meta-analitic derulat 
de Rhoades și Eisenberger (2002) prin 
analiza a peste 70 de cercetări care vizează 
sprijinul organizațional perceput, acesta 
formulează trei direcții de cercetare recente 
ale acestei variabile, și anume: 1) rolul 
mediator al sprijinul organizațional perceput 
asupra relațiilor dintre diverse tipuri de 
tratamente favorabile și rezultatele benefice 
atât asupra angajaților, cât și asupra 
organizației, 2) direcția relației de cauzalitate 
dintre SOP și antecedentele și consecințele 
sale, 3) procesele care fundamentează aceste 
asocieri. Prima direcție de cercetare este cea 
vizată în cadrul acestui studiu. Astfel, 
obiectivul principal urmărit este acela de a 
investiga rolul mediator al sprijinului 
organizațional perceput asupra relației dintre 
compatibilitatea percepută între persoană și 
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organizație și sentimentul de împuternicire la 
locul de muncă. Întrebarea principală pentru 
care acest studiu încearcă să identifice un 
răspuns este dacă suportul organizațional 
perceput mediază relația dintre 
compatibilitatea persoană-organizație și 
sentimentul de împuternicire.  

Acest studiu non-experimental explicativ 
se concentrează asupra potențialului efect 
mediator al suportului organizaţional perceput 
asupra relației dintre sentimentul de 
împuternicire la locul de muncă – 
Empowerment at work și compatibilitatea între 
persoană și mediu organizațional. În acest 
sens, un nivel ridicat al compatibilităţii 
percepute între persoană şi mediul 
organizaţional în cadrul căruia aceasta îşi 
desfăşoară activitatea profesională va prezice 
niveluri ridicate ale percepției asupra 

suportului organizațional, fiind totodată un 
predictor al sentimentului de împuternicire la 
locul de muncă.  

Ipoteza principală pe care acest studiu 
dorește să o investigheze este: Suportul 
organizațional perceput mediază relația dintre 
compatibilitatea percepută între persoană și 
organizație și sentimentul de împuternicire la 
locul de muncă.  

Ipoteza 1 - Niveluri ridicate ale 
compatibilității percepute între persoană și 
organizație prezic niveluri ridicate ale 
sentimentului de împuternicire la locul de 
muncă, pe care angajații îl manifestă. 

Ipoteza 2 - Sprijinul organizațional 
perceput mediază relația dintre 
compatibilitatea percepută între persoană și 
organizație și sentimentul de împuternicire la 
locul de muncă. 

 

 
Figura 1. Reprezentarea grafică a relației de mediere dintre sprijinul organizațional perceput 

şi compatibilitatea percepută între persoană şi organizaţie şi sentimentul de împuternicire 

(Ipoteza 2). 
 

Metodă 

Participanți 

Lotul de participanți este format din 124 de 
respondenți (75 femei, 50 bărbați), cu vârste 
cuprinse între 19 și 53 de ani (M = 29.93 ani, 
SD = 7,14 ani). Persoanele provin din medii 
organizaționale diferite. Dintre participanții la 
acest studiu 63 sunt absolvenți de studii 
postuniversitare, 75 sunt absolvenți de studii 
universitare și 4 au absolvit studii medii. 
 

Procedură 

Intervalul de colectare a datelor a fost perioada 
februarie – iunie 2014. Chestionarele au fost 
completate online. Participanții au primit 
invitații online prin intermediul aplicației 
Google Docs, pe care le-au putut completa 
anonim. Dintr-un număr total de 300 de 
invitații transmise, 124 dintre acestea au fost 
completate. Toate aceste 124 de chestionare au 

fost completate integral. Principalul criteriu de 
incluziune ales a fost cel al statului actual de 
angajat al respondentului.  
 

Instrumente 

Suportul organizaţional perceput - Acest 
instrument a fost dezvoltat de Eisenberger și 
colab. (1986) și descrie percepțiile angajaților 
despre măsura în care organizația din care 
aceștia fac parte este dispusă să răsplătească 
eforturile suplimentare depuse de angajați, 
pentru că organizației îi pasă de angajații săi 
și valorizează și respectă contribuțiile 
angajaților săi. Acest instrument este format 
din opt itemi care evaluează în ce măsură 
percepțiile angajaților cu privire la măsura în 
care organizația valorizează contribuțiile 
angajaților (de exemplu, ”Organizația ține 

cont de valorile și obiectivele mele.”) și nouă 
itemi care evaluează acțiunile pe care 
organizația le poate realiza pentru influența 

SOP 

CPO SÎ 

a b

c 
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starea de bine a unui angajat (de exemplu, 
”Organizația este dispusă să mă ajute atunci 

când am nevoie de sprijin.”). Răspunsurile au 
fost colectate utilizând o scală Likert cu 7 
trepte: dezacord puternic, dezacord moderat, 
dezacord, acord, acord moderat și acord 
puternic. Datele furnizate de către autori 
privind fidelitatea instrumentului ilustrează 
un coeficient Alpha care se situează între 
valorile de .74 și .95, iar datele obținute 
pentru lotul de participanți ai acestui studiu 
sunt indică un coeficient α = .95. 

Compatibilitatea percepută între persoană 
şi organizaţie - Acest instrument a fost 
dezvoltat de Cable şi Judge (1996) şi este 
alcătuit din trei itemi care evaluează în mod 
direct percepţia angajatului asupra 
compatibilităţii sale cu organizaţia în care 
lucrează (de exemplu, ”Valorile mele se 

potrivesc cu cele ale angajaților din cadrul 

acestei organizații.”). Scala pe baza căreia 
răspunsurile au fost înregistrate este o scală 
Likert în 5 trepte: deloc, într-o mică măsură, 
moderat, într-o mare măsură şi în totalitate.  
Coeficientul de corelație Alpha raportat de 
autori pentru acest instrument este de .87, iar 
cel pentru lotul de participanți ai acestui 
studiu este α = .91. 

Sentimentul de împuternicire la locul de 
muncă a fost măsurată cu Empowerment at 

Work Scale. Această scală a fost dezvoltată 
de Spreitzer (1995) şi descrie în ce măsură se 
simt angajaţii se simt şi cred că sunt 
împuterniciţi la locul de muncă. Acest 
instrument cuprinde 12 itemi care măsoară 
cele patru dimensiuni ale sentimentului de 
împuternicire: sens (de exemplu, ”Munca pe 

care o fac este semnificativă pentru mine.”), 
competenţă (de exemplu, ”Sunt sigur pe mine 

în ceea ce privește competențele mele de a 

realiza activitățile de muncă.”), auto-
determinare (de exemplu, ”Beneficiez de o 

putere mare de control asupra lucrurilor 

care au loc în departamentul în care 

lucrez.”) şi impact (de exemplu, ”Impactul 

pe care îl am asupra lucrurilor care se 

întâmplă în departamentul meu este mare.”) 
(Spreitzer, 1995). Scala de răspuns utilizată 
este de tip Likert cu 7 trepte: dezacord 
puternic, dezacord moderat, dezacord, acord, 
acord moderat și acord puternic. Datele 
furnizate de către autoarea instrumentului 

privind indicii de fidelitate se situează între 
următoarele valori: .81- .87 pentru 
dimensiunea sens, .76 - .84 pentru 
competență, .79 - .85 pentru auto-determinare 
ș(Spreitzer, 1995). Scala de răspuns utilizată 
este de tip Likert cu 7 trepte: dezacord 
puternic, dezacord moderat, dezacord, acord, 
acord moderat și acord puternic. Datele 
furnizate de domeniul asigurărilor) (Gagne și 
colab.; Markel și Frone; Spreitzer, Kizilos, și 
Nason, apud Spreitzer, 1995). Coeficientul 
Alpha pentru lotul de participanţi ai acestui 
studiu este α = .93. Studiile derulate de 
Spreitzer (1995, 1997) pun în evidenţă 
corelaţii pozitive între satisfacţia profesională 
şi sentimentul de împuternicire. Totodată, 
cele patru dimensiuni ale acestei variabile, 
exceptând sensul, corelează negativ cu 
sentimentul de constrângere și pozitiv cu 
auto-eficiența raportată de angajat. Ca și 
antecedente, au fost ilustrate stima de sine şi 
informaţiile pe care angajaţii le deţin cu 
privire la misiunea organizaţiei, iar printre 
consecinţe (criterii) se numără eficienţa 
managerială percepută şi comportamentele 
inovative la locul de muncă. De asemenea, 
analizând relaţiile fiecărei dimensiuni cu 
diferite variabile comportamentale şi 
atitudinale ale angajaţilor, impactul corelează 
pozitiv cu angajamentul organizaţional, 
sensul şi competenţa interacţionează pozitiv 
cu feedback-ul la nivelul sarcinii de muncă, 
iar autonomia la locul de muncă (engl. job 

autonomy) corelează pozitiv cu auto-
determinarea (Kraimer și colab., 1999).  

 

Prelucrarea datelor 

Datele colectate au fost analizate utilizând 
programul statistic SPSS. Analizele statistice 
folosite sunt: regresie liniară simplă și 
regresie liniară multiplă, corelație, mediere. 
Toate acestea vor fi dezbătute în capitolul 
privind Rezultatele cercetării. 
 

Rezultate 

Pentru toate variabilele investigate, statisticile 
descriptive sunt ilustrate în Tabelul 1.Testele 
de normalitate indică faptul că distribuțiile 
celor patru variabile investigate urmează 
curba normală.  
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Totodată, Tabelul 1 prezintă corelațiile dintre 
variabilele investigate. Tot în cadrul acestui 
tabel sunt notați și coeficienții Alpha-
Cronbach, coeficienți care estimează 
consistența internă a instrumentelor. Astfel, 
pentru compatibilitatea percepută între 
persoană și organizației α = .91, 95% CI 

(Interval de încredere): 0.88-0.93, pentru 
sentimentul de împuternicire, α = .93, 95% 
CI: 0.91-0.94, pentru suportul organizațional 
perceput α = .95, 95% CI: 0.93-0.95. Aceste 
rezultate indică o consistenţă internă ridicată 
a instrumentelor utilizate, comparabile cu 
rezultatele raportate de către autorii scalelor. 

 
 
Tabelul 1. Statisticile descriptive și corelațiile interscale 

M SD 1 2 3 4 

1 Vârstă 29.93 7.14 - 

2 Compatibilitate percepută persoană-organizație 10.11 3.22 -.03 .91 

3 Sentiment de împuternicire 64.33 13.91 .25** .49** .93 

4 Suport organizațional perceput 69.73 8.49 -.04 .35** .32** .95 

Notă: M = media; SD = Abatere standard N = 124. * p < .05, ** p < .001. 
 
 

Rezultatele ilustrate în cadrul tabelului de 
mai sus evidențiază relaţii semnificative din 
punct de vedere statistic între următoarele 
variabile: vârstă şi sentimentul de 
împuternicire r = .25, p < .001; între 
compatibilitatea percepută între persoană și 
organizație și sentimentul de împuternicire – 
(r = .49, p< .001), respectiv suportul 
organizaţional perceput (r = .35, p < .001), iar 
sentimentul de împuternicire a prezentat o 
corelație semnificativă cu suportul 
organizațional perceput (r = .32, p < .001). 
Deși relațiile dintre variabilele investigate în 
cadrul acestui design sunt semnificative, 
puterea acestor relații este moderată.  

Prima ipoteză a fost investigată prin 
intermediul regresiei liniare simple. 
Rezultatele obținute susțin ipoteza propusă - 
R2= .23, F(1, 123) = 38.01, p < .001, d = .30, 
mărimea efectului este însă mică spre medie. 
Astfel, nivelul compatibilității pe care 
angajații îl percep a exista între ei și 
organizație va prezice și nivelul sentimentului 
de împuternicire pe care aceste persoane îl 
resimt la locul de muncă. Faptul că între cele 
două variabile există o relație semnificativă a 
permis derularea testelor statistice pentru 
investigarea celei de-a doua ipoteze. 

 

 

 
Figura 2. Reprezentarea grafică a rezultatelor relației de mediere dintre sprijinul 

organizațional perceput şi compatibilitatea percepută între persoană şi organizaţie şi 

sentimentul de împuternicire (Ipoteza 2). 
 
 
Această relație a presupus la rândul ei 

realizarea analizelor de regresie liniară simplă 
între compatibilitatea percepută între 

persoană și organizație și sentimentul de 
împuternicire și regresie liniară multiplă între 
compatibilitatea percepută între persoană și 

β = .35 β = .17 
SOP 

SÎ 

β = .48 

CPO 
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organizație și sentimentul de împuternicire ca 
predictori și sentimentul de împuternicire, ca 
și variabilă criteriu. Efectul total al 
compatibilităţii percepute între persoană şi 
organizaţie este c = 2.10, β = .48, p < .001 și 
efectul indirect pe care sprijinul 
organizațional perceput îl preia, respectiv a = 
.92, β = .35, p < .001 și b = .28, β = .17, p < 
.001 au fost testate utilizând testul Sobel. 
Rezultate obţinute, z = 1.87, p < .05, susțin 
relația de medierea parțială a sprijinului 
organizațional perceput asupra relației dintre 
compatibilitatea percepută între persoană și 
organizație și sentimentul de împuternicire la 
locul de muncă. Astfel, 13.7 % din efectul 
compatibilității percepute asupra 
sentimentului de împuternicire este mediat de 
sprijinul organizațional perceput. Totodată, a 
fost respinsă şi posibilitatea existenţei unei 
relaţii de multicoliniaritate între cele două 
variabile, valorile testului de Toleranţă şi 
valorile VIF aflându-se între 1 şi 0. 

 

Concluzii și discuții 

Rezultatele indică faptul că sprijinul 
organizațional perceput are un rol mediator 
asupra relației dintre compatibilitatea 
percepută între persoană și organizație și 
sentimentul de împuternicire. Aceste rezultate 
au implicații relevante atât pentru cunoașterea 
științifică a domeniului investigat, cât și 
pentru psihologii practicieni sau specialiștii în 
resurse umane.  

Contribuția științifică majoră a acestui 
studiu constă în evidențierea pentru prima 
oară a existenței rolului mediator al 
suportului organizațional în cadrul relației 
dintre compatibilitatea persoană-organizație 
și sentimentul de împuternicire. Acest studiu 
contribuie la extinderea corpului de 
cunoștințe din cadrul domeniului interacțiunii 
persoană-organizație, oferind o cuantificare a 
relațiilor dintre compatibilitatea persoană-
organizație, suport organizațional perceput și 
sentimentul împuternicirii.  

Rezultatele acestui studiu sugerează faptul 
că varianța sentimentului de împuternicire și, 
implicit, a consecințelor acestuia, nu poate fi 
explicată doar de modele predictive care 
includ doar diferențele individuale și nici de 
modele care includ doar interacțiunea dintre 

persoană și mediu/context. Aceste rezultate 
indică faptul că în explicarea varianței 
empowerment-ului sau a altor consecințe ale 
acesteia, cercetătorii trebuie să investigheze 
pe lângă factori extrinseci obiectivi (cum ar fi 
compensațiile sau beneficiile), pe lângă 
diferențele individuale (personalitate, 
aptitudini) sau interacțiunea 
dispoziții/preferințe și context și percepțiile 
angajaților asupra practicilor organizațiilor. 
Includerea acestor variabile în studii ample 
are potențialul de a explica parțial ”erorile” 
sistemelor de selecție (adică angajați care au 
toate premisele pentru a performa, dar nu 
obțin performanță) sau ale sistemelor de 
compensații și beneficii.  

În ceea ce privește implicațiile practice 
ale rezultatelor obținute, evidențiem 
următoarele: 

 
(1) Împuternicirea și sprijinul 

organizațional perceput sunt asociate cu 
implicații pozitive precum, niveluri 
ridicate ale satisfacţiei profesionale 
(Westerman și Cyr, 2004; Wheeler și 
colab., 2007), niveluri ridicate ale 
angajamentului organizaţional şi ale 
comportamentelor civice la locul de 
muncă (Kristof, 1996; Goodman și 
Svyantek, 1999; Hoffman și Woehr, 
2006), niveluri ridicate ale performanţei 
profesionale, diminuarea intenţiei de a 
părăsi organizaţia (Verquer, Beehr și 
Wagner, 2003). Pentru a beneficia de 
efectele pozitive ale împuternicirii, 
efecte redate anterior, psihologii sau 
specialiștii în resurse umane ar trebui să 
se preocupe într-o măsură comparabilă 
de asigurarea unui nivel ridicat de 
compatibilitate persoană-organizație și 
de structurarea percepției suportului din 
partea organizației.  

(2) Sentimentul de împuternicire nu 
reprezintă o consecință directă a 
compatibilității ridicate dintre persoană 
și organizație. Studiul de față oferă o 
explicație coerentă a situațiilor în care 
există angajați considerați potriviți cu 
organizația sau cu rolul profesional, dar 
care nu performează la nivelul așteptat 
sau prezis în urma procesului de 
selecție.  
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(3) Revizuirea strategiilor și practicilor de 
compensații și beneficii poate 
reprezenta o modalitate eficientă pentru 
a obține un nivel ridicat de 
împuternicire al angajaților prin 
structurarea percepției suportului 
organizațional. De exemplu, Sinclair, 
Hannigan și Tetrick (1995) ilustrează 
într-un studiu faptul că beneficiile 
acordate familiilor cu copii, ca de 
exemplu, programele de îngrijire a 
copiilor în timpul orelor de lucru sunt 
asociate cu niveluri ridicate ale 
suportului organizațional perceput în 
timp ce beneficiile privind sănătatea nu 
sunt asociate cu sprijinul organizațional 
pentru nicio categorie de angajați. 
Aceste rezultate sunt în concordanță cu 
cele menționate de Eisenberger și colab. 
(1986) – recompensele opționale 
contribuie la creșterea nivelului 
sprijinului organizațional perceput, însă 
cele care sunt oferite indiferent de 
nivelul performanței profesionale a 
angajatului, cum este pachetul standard 
de compensații și beneficii, au o 
influență redusă asupra nivelului 
sprijinului organizațional perceput. 

(4) Pentru a putea influența sentimentul de 
împuternicire specialiștii trebuie să 
acționeze asupra compatibilității 
persoană-mediu organizațional, însă 
parcurgând două etape esențiale: 
compatibilitatea subiectivă și percepută 
în cadrul procesului de recrutare și 
selecție și întărirea compatibilității 
persoană-mediu după ce angajatul a 
intrat în organizație, având astfel șanse 
mai ridicate de a crește sentimentul de 
împuternicire psihologică.  

Un studiu derulat de Shore şi Barksadale 
(1998) a investigat sprijinul organizațional 
perceput în cadrul a 92 de organizații. 
Rezultatele sale au indicat următoarele 
aspecte: organizațiile cu o strategie orientată 
către dezvoltare (opusă unei strategii bazate 
pe concedieri si reduceri de personal) cuprind 
agregate mai pozitive ale percepțiilor despre 
sprijinul organizațional în rândul angajaților, 
acest lucru sugerând faptul că angajații 
recunosc ca fiind o mai importantă 
recompensă cea a dezvoltării lor în timp în 

cadrul organizației respective. Aceste 
rezultate empirice susțin importanța pe care 
aceste fenomenele psihologice care se petrec 
la nivel organizațional o au, și cum pot 
influența dinamica angajat-angajator. 
 

Limite și direcții viitoare de 

cercetare 

Una dintre cele mai importante limite ale 
cercetării este reprezentată de numărul mic de 
respondenți și lipsa unei metode de 
eșantionare. Totodată, o variabilă pe care 
studiul nu a investigat-o și care ar fi putut să 
ilustreze noi informații este vechimea la locul 
de muncă, tipul organizaţiei din care angajaţii 
fac parte, precum şi tipul rolului profesional 
pe care aceştia îl deţin. Toate aceste variabile 
pot manifesta efecte pe care cercetarea de faţă 
nu le-a putut controla. Cu alte cuvinte, 
controlul unor astfel de variabile poate 
conduce spre obținerea unor rezultate pe baza 
cărora inferențele să capete un nivel mai 
ridicat al validității predictive. 

Cercetarea realizată se bazează cu 
precădere asupra conceputului de ”percepție” 
a angajatului fie asupra compatibilității dintre 
el și organizația din care face parte, fie asupra 
sprijinului pe care angajatul îl primeşte din 
partea organizaţiei. Ceea ce studiile viitoare 
pot aborda este investigarea acestei teme a 
interacțiunii persoană-mediu profesional, însă 
într-o manieră comparativă a dimensiunii 
obiective și a celei subiective (percepute) pe 
care angajatul o trăiește.   

Un alt aspect important al suportului 
organizațional perceput pe care studiile îl 
dezbat este reprezentat de dorința angajaților 
de a-și satisface nevoile socio-emoționale. 
Teoria suportului organizaţional susține 
faptul că SOP satisface nevoile angajaților de 
suport emoțional, afiliere, stimă și 
acceptare/aprobare (Cobb, 1976; Cohen și 
Wills, 1985). Similar dorinței oamenilor 
manifestată la nivel personal de a-și satisface 
nevoile socio-emoționale prin sprijinul pe 
care îl percep din partea prietenilor şi rudelor, 
acest tip de nevoi se propagă şi la nivel 
professional, fiind satisfăcute prin 
intermediul sprijinului organizaţional. 
Obligația de a manifesta reciprocitatea 
tratamentului favorabil oferit crește odată cu 
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valoarea beneficiului, inclusiv cu relevanța pe 
care beneficiului oferit o are pentru beneficiar 
(Gouldner, 1960). Astfel, obligaţia de răsplăti 
sprijinul organizaţional perceput cu o 
performanţa profesională mai ridicată ar 
trebui să fie mai mare pentru angajaţii care au 
nevoi socio-emoţionale mai mari. Un studiu 
derulat de Armeli și colab. (1998) evidenţiază 
faptul că ofiţerii de poliţie care înregistrau 
niveluri mai ridicate ale nevoilor de aprobare, 
stimă, suport emoţional sau afiliere au indicat 
o relaţie mai puternică între sprijinul 
organizaţional perceput şi arestările pentru 
condus sub influenţa alcoolului şi amenzile 
date pentru depăşirea vitezei.  

Cunoscând aceste aspecte, aportul pe care 
angajatorul îl poate avea în procesul de creare 
a unui mediu organizațional omogen din 
punct de vedere al compatibilității persoană-
organizație, ținând cont și de rolul mediator 
pe care sprijinul organizațional perceput îl are 
asupra relației dintre compatibilitate și 
sentimentul de împuternicire, poate fi unul 
semnificativ. 

Totodată, schimbările care se petrec la 
nivel organizaţional au devenit din ce in ce 
mai frecvente, schimbarea nemaifiind un 
proces atât de rar întâlnit, anevoios sau 
conflictual la nivelul angajaţilor. Studii 
longitudinale care să vizeze aceste schimbări 
pot evidenţia noi traiectorii de cercetare şi 
conturarea unor noi metode de intervenții la 
nivelul proceselor de dezvoltare 
organizațională. De asemenea, interacțiunea 
dintre psihologia sănătății și compatibilitatea 
persoană-mediu organizațional poate 
reprezenta o direcție de cercetare. Simbioză 
dintre cele două organisme vii și dinamice, în 
perpetuă transformare și adaptare – angajatul 
și angajatorul (organizația) este o relație care 
încă suscită interesul multor domenii de 
cercetare. 
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Abstract 

This paper presents the cultural adaptation of the Work-related Basic Need Satisfaction scale (Work-related Basic Need 

Satisfaction scale, W-BNS, Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, Lens, 2010) in Romania, with 
description of the two surveys conducted as part of the adaptation process and the psychometric features of the adapted 
intermediary and final forms of the instrument. The focus is on the reliability related aspects, exploratory analysis of 
the factorial structure, the confirming approaches and a comparison with the Belgian normative sample, the cultural 
environment within which the scale was initially created and tested. The article discusses the implications of applying 
the instrument in the Romanian organizational structure with a view to structuring various human capital related 
practices, which should prove their efficiency in time. 

Keywords 

basic need satisfaction, cultural adaptation, Work-related Basic Need Satisfaction scale 
 

 

Rezumat 

Articolul tratează adaptarea culturală a scalei Satisfacerea nevoilor psihologice la locul de muncă (SNPM) (engl. Work-

related Basic Need Satisfaction scale,  W-BNS, Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, Lens, 2010), în 
România, cu descrierea celor două studii desfășurate în cadrul procesului de adaptare și a caracteristicilor psihometrice 
a formei intermediare și finale a instrumentului. Se evidențiază aspectele legate de fidelitate, analiza exploratorie a 
structurii factoriale, abordările confirmatorii și o comparație cu eșantionul normativ belgian, mediul cultural în care a 
fost inițial creată și testată scala. Se discută despre implicațiile aplicării instrumentului în spațiul românesc 
organizațional, în vederea structurării unor practici legate de motivarea capitalul uman care să-și demonstreze, în 
vreme, eficiența. 

Cuvinte cheie 

satisfacerea nevoilor psihologice, adaptare culturală, scala Satisfacerea necesităților psihologice la locul de muncă. 
 

Résumé 

L’article traite de l’adaptation culturelle de l’Echelle de Satisfaction des Besoins Fondamentaux au Travail (Work-

related Basic Need Satisfaction scale,, W-BNS, Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, Lens, 2010) en 
Roumanie. Il décrit les deux étapes du processus d’adaptation de l’outil et les caractéristiques psychométriques 
correspondant aux étapes intermédiaire et finale  de ce processus. Il souligne certains aspects liés à la fidélité, l’analyse 
exploratoire de la structure factorielle, les approches confirmatoires et une comparaison à l’échantillon normatif belge 
qui a servi initialement à la création et à l’évaluation de l’échelle. Il aborde également  les implications de la mise en 
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pratique de l’outil dans le contexte du travail roumain. On définit ainsi des pratiques liées à la motivation d’un capital 
humain qui pourra, dans le temps, prouver son efficacité.  

Mots-clés 

satisfaction des besoins fondamentaux, adaptation culturelle, Echelle de Satisfaction des Besoins Fondamentaux au 

Travail  

 

Introducere 

O paletă largă de variabile pot influența 
opțiunea unei persoane de a rămâne sau 
părăsi organizația în care lucrează, de 
exemplu: industria în care activează (Cohen, 
Swartz, 1980), ambiguitatea de rol, conflictul 
de rol, conflictul viață personală-viață 
profesională, satisfacția cu munca, 
angajamentul organizațional (Good, Sisler, 
Gentry, 1988), controlul perceput asupra 
actului decizional și asupra eficienței 
personale (Parker, 1993), rețelele sociale sau 
congruența valorică dintre persoană și 
organizație (Moynihan și Pandey, 2008).  

Considerăm, însă, că există aspecte puțin 
investigate până acum cu privire la modul în 
care organizațiile aleg să alinieze angajații 
conform unor norme și valori interne și cum, 
odată aliniați, angajații devin mai mult sau 
mai puțin productivi, respectiv dezvoltă, 
întimp, angajament organizațional crescut și 
loialitate față de organizație.   

În demersul de adaptare culturală a 
instrumentului SNPM, am pornit de la 
necesitatea analizei situației în care 
angajaților li s-ar valoriza caracterul de 
unicitate ca expresie a trăsăturilor lor de 
personalitate și /sau a altor factori ce pot 
determina în angajat percepția de a se simți 
special la muncă (de exemplu, satisfacerea 
necesităților sale psihologice la muncă, setul 
său de valori, stilul de muncă). În acest fel, 
tendința de aliniere a practicilor și 
persoanelor într-o organizație (Masunaga și 
Hitchcock, 2011) ar putea fi considerată nu 
întotdeauna ca fiind de dorit, tocmai datorită 
aspectelor de natură personală ce 
caracterizează angajații și care intră în atenția 
companiei angajatoare mult după finalizarea 
procesului de selecție.  

La jumătatea secolului trecut, Maslow 
(1943) propune teoria sa cu privire la 
motivația umană și distinge cinci paliere de 
existență a trebuințelor unei persoane. Teoria 
sa este considerată la ora actuală depășită, 
existând voci care au început să construiască 

la mai puțin de un deceniu argumente 
paralele în vederea modificării perspectivei 
asupra motivației umane și să adapteze aceste 
tipuri de nevoi pentru medii diferite de 
utilizare ulterioară. Doar ca exemplu, în 
lucrarea sa, The Achieving Society, 
McClelland (1961) discută despre trei factori 
motivatori care apar la orice persoană 
angajată într-o activitate, într-o proporție mai 
mare sau mai mică și o definesc, respectiv îi 
definesc acțiunile, respectiv nevoia de a 
realizare, nevoia de putere și nevoia de 
afiliere, punând un accent deosebit pe nevoia 
de realizare a unei persoane.  

La o jumătate de secol după acest 
moment, meta-teoria auto-determinării 
(TAD) (engl. Self Determination Theory, 
SDT, Deci și Ryan, 2000; Ryan și Deci, 
2000), devine unul dintre cele mai importante 
și robuste cadre contemporane de analiză a 
nevoilor psihologice care sunt, de data 
aceasta, plasate în registrul aspectelor 
înnăscute, comparativ cu punctul de vedere 
susținut de McClelland (1961) care consideră 
aceste aspecte ca fiind învățate. 

 

Nevoile psihologice în linie cu 

TAD și transpuse în SNPM 

Conform TAD, există trei tipuri de nevoi pe 
care o persoană e necesar să le aibă 
satisfăcute, pentru rezultate optime, în 
domenii diferite ale vieții. Aceste trei tipuri 
de nevoi: nevoia de autonomie, nevoia de 
competență și nevoia de relaționare creează 
un set personal de instrumente, obligatoriu a 
fi luat în considerare (satisfăcut și, implicit, 
observat), pentru ca o persoană să își atingă, 
de exemplu, obiectivele stabilite la locul de 
muncă (Ryan și Deci, 2000).  

Scala Satisfacerea nevoilor psihologice la 
locul de muncă (SNPM) (Van den Broeck și 
colab., 2010) a fost construită pornind de la 
ideile postulate de TAD. Adaptarea SNPM în 
România a vizat aducerea în context 
românesc a unui instrument care să contribuie 
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la generarea unor argumente științifice în 
cadrul demersurilor legate de creșterea 
gradului de motivare al angajaților în vederea 
creșterea performanței profesionale și 
retenției acestora în organizații. Concret, 
considerăm că o atenție crescută ar trebui 
oferită aspectelor ce blochează satisfacerea 
necesităților psihologice ale angajaților, în 
special datorită apariției costurilor asociate pe 
care frustrarea acestor nevoi le implică.  

De exemplu, Gagné și Deci (2005) au 
demonstrat că atitudinile angajaților legate de 
locul de muncă sunt pozitiv influențate de 
prezența unui climat de lucru care facilitează 
apariția motivației de natură intrinsecă prin 
satisfacerea celor trei nevoi: de autonomie, de 
competență și relaționare. Cu alte cuvinte, cu 
cât organizațiile ar fi mai conștiente de faptul 
că este necesar să fie implementate soluții 
concrete ce generează și mențin un tip de 
climat de lucru ce permite satisfacerea celor 
trei necesități psihologice descrise de TAD, 
cu atât implicarea angajaților ar fi mai 
robustă și prin urmare persistentă în timp, iar 
angajații ar fi mai implicați, mai productiv și 
mai ușor de reținut în cadrul organizației. În 
cadrul unui editorial al Anjei van den Brock 
(2012), se menționează colecția de aspecte cu 
care satisfacerea nevoilor de bază corelează și 
determină stări de funcționare optime în 
termeni de: stare de bine (legată de un grad 
de satisfacție și implicare la locul de muncă 
mai ridicat și un grad mai scăzut de epuizare), 
atitudine pozitivă (grad ridicat de angajament 
față de organizație precum și pregătire pentru 
schimbare) și de comportament adaptativ (un 
grad crescut de performanță în muncă și 
scăzut de devianță organizațională (Lian, 
Ferrisși Brown, 2012; Lynch, Plant și Ryan, 
2005; Van den Broeck și colab., 2010). De 
asemenea, o trecere amplă în revistă a 
principalelor implicații pozitive pe care 
satisfacerea nevoilor de bază le are în crearea 
stării de bine psihologice este realizată și de 
autorii acestei teorii, Deci și Ryan (2008). 

Găsim esențial să menționăm faptul că 
principala diferență pe care meta-teoria SDT 
o propune față de restul teoriilor legate de 
motivație este aceea că acești trei „nutrienți 
necesari”, așa cum denumesc autorii (Ryan și 
Deci, 2000) cei trei factori despre care am 
amintit, sunt înnăscuți, omul fiind în mod 

natural înclinat să își ofere experiența 
satisfacerii acestora, respectiv a stabilirii unei 
stări de bine psihologic (engl. well-being) și, 
prin urmare, să își caute, pentru acest scop, 
cel mai propice mediu. În acest context, 
starea de bine psihologică a fost evaluată și 
înțeleasă ca prezența vitalității și stării de 
auto-actualizare și absența stărilor de 
anxietate, depresie și a simptomelor somatice 
(Ryan și Deci, 2000), iar cei trei factori 
motivatori sunt antecendente critice ale stării 
de bine psihologic și nu indicatori ai acesteia 
(Ryff, 1989). 

Autorii mai specifică faptul că acești trei 
factori trebuie înțeleși ca nevoi psihologice 
pentru că aceștia „integrează la un nivel 
semnificativ dinamic o varietate de fenomene 
pornind de la suprimarea motivației intrinseci 
prin intermediul recompenselor și starea de 
alienare asociată cu sentimentul de a fi 
controlat la locul de muncă, până la 
beneficiile oferite de integrarea completă a 
valorilor existente în grupul de care aparții, la 
renunțarea la stilul de viață materialist și 
dezvoltarea atașamentelor securizante în 
relații punctuale, printre ceilalți” (Ryan și 
Deci, 2000, p.326).  

Prezentul articol nu își propune să 
abordeze într-o manieră extensivă definirea 
celor trei factori sau argumentele legate de 
alegerea acestora ca factori motivatori 
principali în defavoarea altora precum 
securitate, sens personal sau stimă de sine.  
De asemenea, nu se încearcă prezentarea 
aspectelor critice cu privire la teoria TAD. 
Aceste detalieri sunt pe larg prezentate în 
articolele care prezintă in extenso meta-teoria 
SDT, fie că sunt păreri pro, fie contra 
(Pyszczynski, Greenberg și Solomon, 1997; 
Ryan și  Deci, 2000; Deci și Ryan, 2000; 
2008;  Van den Broeck și colab., 2010).  

Prezentul articol își propune să descrie 
procesul adaptare a scalei SNPM (Van den 
Broeck. et. al., 2010), în România și 
caracteristicile psihometrice a formei 
intermediare și finale a instrumentului. 

Considerăm a fi esențial să punctăm, în 
rezumat, anumite aspecte derivate din 
literatura care a stat la baza constituirii și 
dezvoltării ulterioare a teoriei TAD.  

În primul rând, este de menționat faptul că 
aceste trei ingrediente sunt înnăscute, iar 
diferențele inter-individuale derivă din forța 
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cu care o anumită nevoie este trăită la nivel 
subiectiv, fapt ce conduce persoana la a își 
satisface respectiva nevoie în vederea 
obținerii stării de bine psihologice (Ryan și 
Deci, 2000). 

Un al doilea aspect important legat de 
aceste nevoi este acela că acestea nu sunt 
definite ca fiind dependente de sarcinile de 
muncă, respectiv de condițiile impuse de 
mediul extern sau ca fiind caracteristice 
acestuia (Van den Broeck și colab., 2010), ci 
mai degrabă ca experiențe personale legate de 
nevoia de a trăi sentimentul afilierii, 
sentimentul de a fi competent și sentimentul 
alegerii libere (chiar dacă aceasta poate 
presupune și alegerea ca un altul să ia decizii 
în locul tău). Prin urmare, e important să 
privim aceste nevoi din perspectiva 
subiectului (intern) și nu a obiectului (extern), 
chiar dacă, în cazul nevoii de relaționare se 
discută de afilierea de obiect(e) extern(e) – în 
linie, precum sugerează autorii instrumentului 
original, cu teoria atașamentului aparținând 
lui Bowlby (1969).  

Un al treilea aspect important este acela 
că toate cele trei nevoi apar, într-o anumită 
măsură și formă în procesul de definire a 
sensului personal, fie că vorbim de (a) nevoia 
de relaționare, înțeleasă ca o stare subiectivă 
de conectare cu ceilalți, (b) nevoia de a te 
simți competent, respectiv eficient în 
gestionarea mediului (Deci și Ryan, 2000) și 
a aspectelor vieții, manifestarea forței unei 
persoane de a-și defini un sens personal și (c) 
nevoia de autonomie, respectiv de a percepe 
un sentiment de libertate profundă în relație 
cu ceilalți și cu scopurile personale, formulate 
în linie cu setul de valori personale (Ryan și 
Deci, 2000).  

 

Metodă 

Procedură și Participanți 

Procesul de adaptare culturală al SNPM a fost 
desfășurat pe parcursul a două studii 
consecutive, în care au fost utilizate două 
eșantioane independente de participanți, 
însumând 624 de respondenți. 

Primul eșantion a fost alcătuit din 483 de 
angajați din România (58.2% femei; vârste 
cuprinse între 19 și 65 de ani cu M = 35.37 și 
SD = 9.86), care au completat prima formă 

tradusă a scalei. Pentru recrutarea și, 
respectiv, includerea în studiu a 
participanților, s-a recurs la tehnica 
bulgărelui de zăpadă, sub asigurarea 
confidențialității. Un număr de 478 de 
chestionare au fost considerate a fi valide și 
au stat la baza generării rezultatelor.  

Al doilea eșantion a fost alcătuit  din 141 
de participanți (69.5% femei; vârste cuprinse 
între 22 și 62 de ani cu M = 31.89 și SD = 
9.30), angajați în mediul privat românesc, 
cărora le-a fost administrat on-line a doua 
versiune a traducerii. Recrutarea în cazul 
celui de-al doilea eșantion a fost făcută printr-
un anunț on-line de participare voluntară și 
confidențială la un studiu independent.  

Caracteristicile eșantioanelor incluse în 
cele două studii sunt prezentate în Tabelul 1. 
Se poate observa structura eterogenă 
echilibrată a ambelor eșantioane în termeni 
de dimensiune a organizației angajator și de 
nivel profesional, cu un accent mai mare pe 
angajații care ocupă posturi de specialiști, 
funcționari, experți. De asemenea, 
eșantioanele celor două studii au inclus cu 
precădere angajați din mediul privat și mai 
puțin din sectorul de stat sau independenți. În 
primul a fost inclus un procent relativ scăzut 
de participanți care dețineau funcții de 
conducere (13.7%),  fapt care a fost ușor 
echilibrat în al doilea eșantion (34.0%).  

La construirea scalei, autorii au rulat o 
serie de analize statistice care să verifice 
caracteristicile psihometrice ale scalei: 
fidelitate, validitate de criteriu, validitate 
divergentă, validitate predictivă.   

Pentru rațiuni de verificare a 
transferabilității calităților psihometrice, au 
fost efectuate parte dintre aceste analize 
statistice, etapele întregului proces fiind 
descrise în Tabelul 2. 

Din lista de criterii utilizate de autorii 
SNPM pentru măsurarea validității de criteriu 
a scalei, au fost preluate cinci criterii din aria 
funcționării angajaților, mai exact: implicarea 
în muncă (ca aspect esențial în identificarea 
stării de bine psihologic), vigoarea (parte a 
implicării în muncă), angajamentul 
organizațional (afectiv), performanța și 
intenția de plecare. Pentru măsurarea acestor 
criterii au fost utilizate instrumente 
compatibile cu cele utilizate în studiul 
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original (vezi pentru detalii secțiunea 
Instrumente). 

 

 
 

Tabelul 1. Caracteristici demografice ale participanților din eșantioanele celor două studii 

  Studiul 1 Studiul 2 

N   483 141 

Gen   

 Masculin (%) 41.0 29.1 

 Feminin (%) 58.2 69.5 

 Nedeclarat (%) .8 1.4 

Vârsta   

 Interval (ani) 19-65 22-62 

 M (ani) 35.37 31.89 

 SD (ani) 9.86 9.30 

Nivel profesional   

 Muncitori (%) 14.6 .7 

 Personal administrativ (%) 25.0 6.4 

 Specialiști, funcționari, experți (%) 52.1 56.0 

 Cadre superioare, manageri (%) 8.3 34.8 

 Nedeclarat (%) .6 2.1 

Funcție de conducere   

 Da (%) 13.7 34.0 

 Nu (%) 86.3 64.5 

 Nedeclarat (%) - 1.4 

Tip de contract de muncă   

 Pe perioadă nedeterminată (%) 91.3 87.2 

 Pe perioadă determinată (%) 7.5 9.2 

 Temporar (%) 1.2 2.1 

 Nedeclarat (%) - 1.4 

Sector de activitate   

 Sector privat (%) 65.2 83.7 

 Sector de stat (%) 31.9 9.2 

 Independent (%) 2.9 7.1 

 Nedeclarat (%) - - 

Dimensiunea organizației angajator   

 0-9 angajați (%) 18.7 2.6 

 10-49 angajați (%) 28.2 17.0 

 50-99 angajați (%) 18.3 7.8 

 100 – 249 angajați (%) 1.6 12.1 

 250 – 499 angajați (%) 3.9 17.0 

 500 – 999 angajați (%) 7.7 11.3 

 1000 angajați sau mai mult (%) 12.7 14.2 

 Nedeclarat (%) .2 - 
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Tabelul 2. Desfășurarea etapelor procesului de adaptare culturală al SNPM pe cele două 
eșantioane 

  Studiul 1 
Eșantionul 1 

Studiul 2 
Eșantionul 2 

Etapa 1   
 Traducerea și retroversiunea scalei (18 itemi)   
Etapa 2   
 Fidelitate x  
Etapa 3   
 Analiza factorială exploratorie x  
 Rotație Procrustes x  
 Analiza factorială confirmatorie (7 modele) x  
Etapa 4   
 Validitate de criteriu x  
Etapa 5   
 Re-traducere și retroversiune (5 itemi)  x 
Etapa 6   
 Fidelitate  x 
Etapa 7   
 Analiza factorială exploratorie  x 
 Analiza factorială confirmatorie (5 modele)  x 

 
 

Instrumente 

Pentru ambele studii a fost folosită scala 
Satisfacerea nevoilor psihologice la locul de 
muncă (SNPM) (Van den Broeck și colab., 
2010), care a fost construită și testată inițial pe 
patru eșantioane, vorbitoare de limbă 
olandeză, din Belgia. Pentru adaptarea în 
spațiul românesc a fost utilizată versiunea cu 
18 itemi a scalei. Instrumentul este alcătuit din 
trei sub-scale, fiecare cu câte 6 itemi. O primă 
sub-scală are în vedere evaluarea satisfacerea 
nevoii de relaționare (6 itemi, ex.: “La locul de 
muncă simt că fac parte dintr-un grup”), a 
doua sub-scală, satisfacerea nevoii de a se 
simți competent (6 itemi, ex.: “Mă simt 
competent/ă ca angajat”) și a treia sub-scală, 
satisfacerea nevoii de autonomie (6 itemi, ex.:  
“Simt că pot fi eu însumi/însămi la locul de 
muncă.”). Pentru toți itemii au fost folosită o 
scală de răspuns Likert în 5 puncte, variind de 
la 1 (“Total dezacord”) la 5 (“Total de acord”). 
Scala a fost aplicată în două versiuni de 
traducere, diferența între cele două versiuni 
constând în aceea că, în cazul versiunii celei 
de-a doua au fost retraduși o serie de cinci 
itemi (considerați problematici, în urma 

analizelor statistice). Procedura aplicată a fost 
cea clasică, de traducere – retroversiune 
(pentru primul studiu pentru cei 18 itemi ai 
scalei, iar pentru cel de-al doilea studiu, pentru 
cei 5 itemi identificați a fi problematici, 
respectiv care, fie nu încărcau pe aceiași 
factori ca în cazul chestionarului original, fie 
obținuseră un indice Tucker de congruență sub 
valoarea 6 (vezi, pentru detalii, secțiunea 
Rezultate).  

Ca și în cazul studiului original, implicarea 
în muncă a fost măsurată cu Utrecht Work 
Engagement Scale (Schaufeli, Salanova, 
Gonzalez-Roma și Bakker, 2002). 
Chestionarul are itemi de tipul: „La locul de 
muncă, simt că explodez de energie” care țin 
de subscala vigoare (α = .83). Pornind de la 
faptul că sub-scala vigoare a fost considerată 
componenta principală a implicării în muncă 
(González-Romá, Schaufeli, Bakker și Lloret, 
2006), Van den Broeck și colab.(2010), 
măsoară implicarea în muncă doar prin sub-
scala de vigoare. Am ales să o raportăm atât 
separat, cât și ca parte din conceptul mai larg 
de implicare în muncă (α = .94), ambele fiind 
incluse în Tabelul 7 (vezi secțiunea Rezultate) 
cu statut egal, drept criterii.  
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Angajamentul organizațional (afectiv) a 
fost măsurat cu patru itemii ai scalei de 
angajament organizațional afectiv a lui Allen 
and Meyer (1990), de tipul: „Mă simt atașat 
emoțional de organizația mea.” (α = .79, pe 
eșantionul de 483 de participanți), 
menținându-se acei itemi din scala originală 
care, precum precizează autorii instrumentului 
(Van den Broeck și colab., 2010) măsoară 
aspectul de mândrie și aspectul de loialitate.  

Performanța a fost evaluată ca performanță 
percepută, auto-raportată, pe baza scalei de 
șase itemi a lui Abramis (1994). Itemii au fost 
de tipul „După părerea dvs., cât de bine v-ați 
atins obiectivele?” (α = .91, , pe eșantionul de 
483 de participanți). 

Intenția de plecare a fost utilizată de autorii 
scalei pentru calcularea validității predictive. 
În cazul nostru, am putut să utilizăm intenția 
de plecare tot drept criteriu, în situația 
studiului românesc nefiind raportat de 
managerul de resurse umane, ca în cazul 
studiului belgian, ci răspunzându-se la scala 
dezvoltată de Mobley și colab. (1978), având 
trei itemi de tipul: „Intenționez ca anul viitor 
să-mi schimb locul de muncă.” (α = .91, pe 
eșantionul de 483 de participanți). 

 

Rezultate 

Cele două studii derulate consecutiv, ca parte 
din procesul de adaptare culturală al SNPM, 
au presupus etape similare, în care au fost 
utilizate aceleași instrumente, cu singura 
diferență majoră că versiunea SNPM a fost 
modificată prin repetarea procedurii de 
traducere-retroversiune a scalei SNPM. Dacă 
derularea primului Studiu (etapele 1 – 4) ar fi 
returnat rezultate optime din punct de vedere 
statistic, procesul de adaptare culturală al 
scalei SNPM s-ar fi oprit. S-a continuat 
procesul de adaptare culturală al SNPM cu 
Studiul 2 (pe parcursul etapelor 5-7). Acesta 
este motivul pentru care rezultatele celor 
două studii sunt prezentate mai jos, descriind 
etape similare desfășurate consecutiv. 
 

Studiul 1 

Etapa 1 – Traducerea-

retroversiunea scalei 

Traducerea instrumentului a fost realizată 
prin procedura tradițională în diadă: traducere 
- retroversiune și s-a obținut o primă formă a 
chestionarului. Traducerea a fost efectuată 
după varianta în limba engleză a 
chestionarului, respectiv nu după forma 
originală, care fusese concepută în limba 
olandeză. Vom vedea în continuare, în partea 
de Discuții, că nuanțe lingvistice extrem de 
fine pot determina defecte majore de 
înțelegere a unui anumit concept.  
 

Etapa 2 – Fidelitate 

SNPM obține o fidelitate bună la nivelul 
întregii probe, încă de la prima formă a 
traducerii sale în limba română (α1 = .845). 
Subscalele prezintă coeficienți fidelitate 
consistenți cu cei obținuți de varianta 
originală, respectiv (raportate Studiul 1, 
România α1R / Studiul original, Belgia αoB): 
relaționare (α1R =.80 / αoB =.82), competență 
(α1R =.84 / αoB =.85) și autonomie (α1R =.72 / 
αoB =.81).  
 

Etapa 3 – Analiza factorială 

exploratorie. Rotația Procrustes. 

Analiza factorială confirmatorie. 

Modele testate 

Analiza factorială exploratorie 

Pentru a examina structura factorilor versiunii 
românești a scalei Satisfacerea nevoilor la locul 
de muncă (18 itemi), analiza factorială 
exploratorie (EFA) a fost efectuată în SPSS 
(SPSS, 1998). 

S-a procedat la o extracție în componentele 
principale, urmată de o rotație Varimax. În 
mod obișnuit, din moment ce ne așteptam să se 
obțină factori corelați, ținând de același 
construct principal, am fi procedat la o rotație 
de tip Oblimin. Am optat, însă, pentru 
Varimax, pentru a urma procedura originală a 
autorilor (Van den Broeck și colab., 2010). 

Rezultatele EFA au sprijinit prin criteriul 
scree-plot soluția inițială cu trei factori. Soluția 
rezultată a explicat aproximativ 53% din 
varianța totală, având încărcări ale itemilor 
relevanți în scalele relevante între .55 și .80. 
Excepție fac doi itemi (13 și 16), ale căror 
încărcări pe factorul 3 (inițial propus) sunt 
foarte slabe, fapt care ar putea determina 
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decizii de includere a acestora în scale diferite 
decât în cazul chestionarului original, în 
modelele propuse în cadrul analizelor 
confirmatorii și, posibil, în cheia de scorare 
ulterioară. 

S-au obținut încărcări similare a itemilor pe 
cei trei factori comparativ cu varianta originală 
a instrumentului (Van den Broeck și colab., 
2010). Item-ul 13 încarcă pe factorul 
Competență, în loc să încarce pe factorul 
Autonomie, motiv pentru care, va fi inclus  
într-un anumit model testat în factorul 
Competență din analiză (prezentat în cadrul 
abordărilor confirmatorii).   

O investire difuză a factorului Autonomie 
apare și în situația în care respondenții români 

sunt întrebați despre ce doresc să facă în 
legătură cu zona profesională. Cu încărcări 
cvasi-egale, românii asociază libertatea oferită 
de sarcinile de muncă fie cu competența (.39), 
fie cu apartenența (.41) și, în ultimul rând, cu 
autonomia (.32), factor încărcat semnificativ 
(.70) în cazul chestionarului original. Privind 
aceste rezultate, am avut confirmarea faptului 
că traducerea în cazul celor doi itemi trebuie 
refăcută și procedat la încă o administrare a 
chestionarului și o repetare a procedurii 
analizei factoriale exploratorii. Rezultatele 
primei iterații sunt prezentate în Tabelul 4 
comparativ cu rezultatele obținute în studiul 
original.  

 
 
Tabelul 4. Încărcările pe cei trei factori pentru cea prima versiune a instrumentului aplicată 
pe cel primul eșantion românesc (n=483) versus eșantionul belgian 

 
Item Belgia Ro1 Belgia Ro1 Belgia Ro1 

1  Nu mă simt cu adevărat legat(ă) de ceilalți la locul 
de muncă. (R) 

-.84 -.70 .05 .06 .09 .11 

2  La locul de muncă simt că fac parte dintr-un grup. .68 .80 .05 .14 .08 .00 

3  La locul de muncă nu prea interacționez cu ceilalți. 
(R) 

-.82 -.66 .03 -.20 .08 .04 

4  La locul de muncă pot vorbi cu ceilalți despre 
lucrurile cu adevărat importante pentru mine. 

.60 .73 -.03 .07 .20 -.10 

5  Deseori mă simt singur(ă) când sunt cu colegii de 
lucru. (R) 

-.72 -.57 -.09 -.25 .06 .15 

6  Unii oameni cu care lucrez îmi sunt prieteni 
apropiați. 

.72 .66 -.03 .16 .06 -.02 

7  Nu mă prea simt competent(ă) la locul de muncă. 
(R) 

.11 -.11 -.59 -.55 .08 .20 

8  Am abilitățile necesare pentru a fi un bun angajat. -.01 .20 .81 .78 -.10 .00 

9  Mă simt competent(ă) ca angajat. -.01 .14 .85 .80 -.05 .04 

10  Mă îndoiesc de capacitatea mea de a-mi efectua 
corect munca. (R) 

-.04 .05 -.58 -.64 -.20 .14 

11  Mă pricep la lucrurile pe care le fac la locul de 
muncă. 

.04 .12 .82 .80 -.01 -.01 

12  Simt că pot îndeplini chiar și cele mai dificile 
sarcini la locul de muncă. 

.05 .15 .71 .80 .07 .06 

13  Simt că pot fi eu însumi/însămi la locul de muncă. -.12 .27 .14 .57 .61 -.18 

14  La locul de muncă. deseori simt că trebuie să urmez 
comenzile altora. (R) 

.07 .04 .09 -.08 -.85 .72 

15  Dacă aș putea alege. aș face lucrurile altfel la locul 
de muncă. (R) 

-.05 -.06 .10 .13 -.82 .72 

16  Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc la locul de 
muncă sunt în concordanță cu ceea ce vreau cu 
adevărat să fac. 

.01 .41 .07 .39 .70 -.32 

17  Mă simt liber(ă) să îmi efectuez munca în modul cel 
mai potrivit din punctul meu de vedere. 

-.01 .30 .11 .23 .65 -.59 
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18  La locul de muncă. mă simt forțat(ă) să fac lucruri 
pe care nu doresc să le fac. (R) 

.11 -.13 .04 -.15 -.64 .78 

Note: Belgia – date oficiale comunicate de autori; Ro1 – date rezultate din primul Studiu 

 

Rotația Procrustes 

Pentru a verifica potrivirea componentelor 
acestui model factorial cu structura originală a 
scalei (Van den Broeck et al., 2010)  s-a 
procedat și la o rotație Procrustes, în care 
matricea obținută în România a fost rotită spre 
ținta formată din matricea raportată pentru 
Belgia. Au rezultat o serie de indici de 
congruență pe fiecare componentă (factor), pe 
fiecare item și un indice total de congruență 

(Tucker's congruence index), cu o valoare bună 
(.91), deci peste limita critică de .90.  

În Tabelul 5 este prezentat rezultatul 
acestei analize, fiind vizibili indici Tucker de 
congruență cuprinși între .66 și 1.00, cu o 
excelentă congruența a primului factor (.95) 
și cu congruențe mai slabe pentru factorii doi 
și trei (.89). Indicele Tucker pentru întreaga 
matrice (.91) este ridicat. Totuși, este vizibilă 
potrivirea foarte slabă a itemului 13 cu 
structura așteptată. 

 
Tabelul 5. Rotație Procustes pentru itemii primei versiuni de traducere a SNPM 

 
Nr. Itemi 

Componente ITEMC
ONG 1 2 3 

1  Nu mă simt cu adevărat legat(ă) de ceilalți la locul de 

muncă. (R) 
-.01 -.77 -.30 .88 

2  La locul de muncă simt că fac parte dintr-un grup. .06 .64 .33 .94 

3  La locul de muncă nu prea interacționez cu ceilalți. (R) -.24 -.76 .09 .94 

4  La locul de muncă pot vorbi cu ceilalți despre lucrurile cu 

adevărat importante pentru mine. 
.14 .64 .45 .93 

5  Deseori mă simt singur(ă) când sunt cu colegii de lucru. (R) -.03 -.80 -.28 .91 

6  Unii oameni cu care lucrez îmi sunt prieteni apropiați. .13 .57 .32 .89 

7  Nu mă prea simt competent(ă) la locul de muncă. (R) -.73 -.16 .01 .91 

8  Am abilitățile necesare pentru a fi un bun angajat. .54 .07 .25 .84 

9  Mă simt competent(ă) ca angajat. .80 .05 .12 .98 

10  Mă îndoiesc de capacitatea mea de a-mi efectua corect 

munca. (R) 
-.66 -.21 .08 .88 

11  Mă pricep la lucrurile pe care le fac la locul de muncă. .78 .04 .05 1.00 

12  Simt că pot îndeplini chiar și cele mai dificile sarcini la 

locul de muncă. 
.71 -.01 .11 .99 

13  Simt că pot fi eu însumi/însămi la locul de muncă. .30 .44 .55 .66 

14  La locul de muncă. deseori simt că trebuie să urmez 

comenzile altora. (R) 
-.05 -.25 -.67 .89 

15  Dacă aș putea alege. aș face lucrurile altfel la locul de 

muncă. (R) 
.04 -.07 -.78 1.00 

16  Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc la locul de muncă 

sunt în concordanță cu ceea ce vreau cu adevărat să fac. 
.05 .18 .70 .97 

17  Mă simt liber(ă) să îmi efectuez munca în modul cel mai 

potrivit din punctul meu de vedere. 
.21 .20 .67 .95 

18  La locul de muncă. mă simt forțat(ă) să fac lucruri pe care 

nu doresc să le fac. (R) 
.02 -.17 -.78 .93 

 Congruența factorilor .95 .89 .89 .91 

 
După cum se poate observa din Tabelul 5, 

pe componenta 3 rezultatele sunt mai slabe 
decât în cazul celorlalte două componente. 

Chiar dacă rotația Procrustes se înscrie între 
abordările confirmatorii slabe comparativ cu 
analiza factorială confirmatorie, se confirmă 
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și prin această metodă, performanța scăzută a 
itemului 13, de exemplu, care are o valoare 
scăzută comparativ cu ceilalți itemi (.66), fapt 
care contribuie la diminuarea performanței 
componentei 3. Cu toate acestea, toate cele 
trei componente obțin congruențe bune,  
(situate între .85 – .94) (în cazul 
componentelor 2 și 3) și o congruență foarte 
bună (.95) în cazul componentei 1 (Lorenzo-
Seva și ten Berge, 2006). O posibilă 
explicație pentru diferențele dintre 
congruența factorului 1 și a factorilor 2 și 3 
este aceea că respondenții au interpretat într-o 
manieră similară itemii care intră în 
componența factorului 1 (Competența), pe 
când, în cazul celorlalți doi factori 
(Autonomie și Relaționare), itemii au fost 
interpretați într-o manieră mult mai 
subiectivă, ceea ce a condus la o similaritate 
scăzută a răspunsurilor oferite de respondenți 
si, respectiv, la o congruență a factorilor mai 
redusă (Lorenzo-Seva și ten Berge, 2006).   
 

Analiza factorială confirmatorie 

Utilizând analiza factorială confirmatorie 
(CFA), am testat, în primul studiu, derulat pe 
eșantionul de 483 de angajați, șapte modele 
potențiale: (1) un model cu un singur factor; 
(2) un model cu trei factori necorelați; (3) un 
model cu trei factori corelați care ulterior 
încarcă un factor general, factorii fiind cei 
prescriși de cheia de scorare originală și patru 
modele în care s-a procedat la modificări cu 
privire la itemii 13 și 16. Am inclus, pe lângă 
modelele propuse de autori în varianta 
originală (Van den Broeck et al., 2010) și 
modele în care s-a procedat la modificări cu 
privire la itemii 13 și 16, respectiv modele în 
care se permiteau erori corelate, pentru că 
aceste modele aveau directă legătură cu 
maniera în care itemii se comportau în 
varianta românească a traducerii.  

Analiza Factorială Confirmatorie (CFA) a 
fost bazată pe SEM și a fost realizată 
utilizând EQS (Bentler, 1985), iar rezultatele 
acesteia sunt prezentate în Tabelul 6. 

 
 

Tabelul 6. Modelele testate în etapa a treia și a șaptea și indicii de potrivire pentru acestea 

Studiu 
/Etapa 

Modele χ2  df α SRMS RMSEA NFI CFI 

Studiul 1 
/Etapa 3 

Modelul A Un singur factor 1604.41** 135 .41 .14 .151 [.144 - .157] .50 .52 

Modelul B Trei factori necorelați 1143.40** 135 .41 .18 .125 [ .118 - .131] .65 .67 

Modelul C Trei factori corelați1 960.13** 132 .41 .12 .114 [.107 - .121] .70 .73 

Modelul D Trei factori corelați2 960.13** 128 .41 .12 .116 [.109 - .123] .70 .73 

 Modelul E Trei factori corelați3 1103.20** 116 .36 .14 .133 [.126 - .140] .63 .65 

 Modelul F Trei factori corelați4 558.05** 100 .07 .32 .098 [.090 - .106] .79 .82 

 Modelul G Trei factori corelați5 346.53** 97 .07 .32 .073 [.065 - .081] .87 .90 

Studiul 2 
/Etapa 7 

Modelul A Un singur factor 595.78** 135 .08 .17 .156 [.143 - .168] .46 .52 

Modelul B Trei factori necorelați 918.83** 135 .08 .28 .204 [.191 - .215] .17 .18 

Modelul C Trei factori corelați1 399.96** 132 .08 .16 .120 [.107 - .133] .64 .72 

Modelul D Trei factori corelați2 399.96** 128 .08 .16 .123 [.109 - .136] .64 .72 

 Modelul H Patru factori corelați6 91.01** 34 .06 .14 .109 [.082 -.136] .91 .94 

¹ Cele trei subscale ale SNPM sunt corelate între ele, factorii sunt cei prescriși de cheia de scorare 

originală 
2
 Factorii încarcă ulterior într-un factor general, factorii sunt cei prescrisi de cheia de scorare originală  

3
 Factorii sunt cei prescriși de EFA, itemul 13 intrã în F1 în loc de F3, iar itemul 16 e exclus  

4
 Factorii sunt cei prescriși de EFA, iar itemii 13 și 16 sunt excluși  
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5
 Factorii sunt cei prescriși de EFA, itemii 13 și 16 sunt excluși și au fost permise trei erori corelate, 

anume e3-e5, e4-e6 și e7-e10  
6
 Factorii sunt cei prescriși de EFA. Sunt permise 4 erori corelate între diversi itemi, anume e1-e13, e7-

e10, e8-e9, e3-e5. 

 
În etapa 3, modelul A (cel cu un singur 

factor) a obținut rezultate extrem de slabe 
(CFI= .52, SRMS=.14, α= .41). 

Următoarele patru modele (B, C, D și E) , 
trei cu trei factori originali și unul cu factori 
modificați, au obținut rezultate slabe, fără ca 
nici un indice să atingă cel puțin un nivel 
acceptabil. 

În cazul ultimelor două modele (F și G) ce 
propun trei factori corelați modificați s-au 
obținut rezultate mai bune, după ce au fost 
îndepărtați cei doi itemi problematici (13 și 
16) din scală.  

Ultimul model (modelul G) în care au fost 
permise trei erori corelate și anume e3-e5, 
e4-e6 și e7-e10, reprezintă soluția cea mai 
reprezentativă, din cadrul primului studiu. 
Am tras aceeași concluzie, ca în cazul 
analizei factoriale exploratorii, respectiv 
faptul că scala necesita îmbunătățiri în acel 
moment, în special cu privire la cei doi itemi 
identificați ca fiind problematici.  

 
 
 

Etapa 4 – Validare de criteriu 

În procesul de construcție a scalei,  o serie de 
analize statistice în vederea validării au fost 
efectuate, inclusiv validarea de criteriu a 
SNPM. Am păstrat din setul original de criterii, 
cinci, respectiv implicarea în muncă (criteriu 
general) și vigoarea, ca parte a implicării în 
muncă, angajamentul organizațional (afectiv), 
performanța și intenția de părăsire a 
organizației. Părăsirea organizației a fost inițial 
utilizată pentru a valida predictiv scala, dar, 
datorită mecanismului de culegere a datelor, nu 
am avut posibilitatea să culegem informații cu 
privire la materializarea intenției de plecare și 
am utilizat intenția raportată, latentă, 
intențională nu manifestă pe post de criteriu, 
așteptându-ne să coreleze semnificativ negativ 
cu satisfacerea celor trei tipuri de nevoi, fapt 
care s-a și confirmat. 

În Tabelul 7 se pot observa indicii de 
corelație pe care sub-scalele le-au obținut cu 
criterii care țin direct de funcționarea 
angajaților, alese în linie cu cele propuse de 
autori. 

 
Tabelul 7. Corelații semnificative între satisfacerea nevoilor și variabilele criteriu 

 
Nevoia de 
relaționare 

Nevoia de 
competență 

Nevoia de 
autonomie 

Implicarea în muncă .33** .19** .34** 

Angajament organizațional (afectiv) .39** .11* .40** 

Performanță .38** .36** .32** 

Vigoare .30** .16** .28** 

Intenția de părăsire a organizației -.47** -.29** -.46** 

*p < .05; **p < .01 

 

Studiul 2 

Etapa 5 – Traducerea-

retroversiunea pentru 5 itemi ai 

scalei SNPM  

După rularea, în etapa a treia, a analizelor 
statistice (EFA, Procustes și CFA) s-a decis 
că cinci dintre itemii chestionarului trebuie 
modificați sau eliminați din chestionar, 

datorită performanțelor scăzute pe care le 
înregistrau: doi dintre aceștia fuseseră în mod 
eronat înțeleși și încărcau pe alt factor sau, 
confuz, pe toți trei, în manieră similară. Trei 
dintre itemii care au fost schimbați au obținut 
scoruri foarte scăzute la indicatorul Tucker, 
fapt care ne-a determinat să revizuim, într-o 
primă fază ceva ce era cel mai simplu de 
controlat: traducerea.  
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Prin urmare, am continuat procesul de 
adaptare culturală al scalei SNPM, cu etapa a 
cincea, prin inițierea unui nou studiu, Studiul 
2, menit să genereze o variantă românească, 
îmbunătățită a chestionarului. Acest studiu 2 
a demarat cu traducerea și retroversiunea 
pentru cei cinci itemi a căror performanță a 
fost catalogată ca fiind slabă după derularea 

primului studiu, cu o altă diadă de 
traducători-interpreți, obținându-se, de data 
această, o transpunere mai acurată a sensului 
conceptului ce a dorit să fie transmis.  

În Tabelul 8 sunt prezentați cei cinci 
itemi, în forma lor originală, inițială și finală, 
cu încărcările aferente pe fiecare factor.  

 
 

Tabelul 8. Cei 5 itemi ai SNPM care au determinat decizia de reluare a întregii proceduri de 
adaptare culturală a instrumentului 

 Componente 

 1 2 3 

Factor: Relaționare 
Item 5 

   

 Belgia: I often feel alone when I am with my colleagues. (R) -.09 -.72 .06 

 Ro1: Deseori mă simt singur(ă) când sunt cu colegii de lucru. (R) -.25 -.57 .15 

 Ro2: Deseori am senzația de singurătate când sunt cu colegii de lucru. (R) -.03 .81 -.26 

Factor Competență 
Item 7 

   

 Belgia: I don't really feel competent in my job. (R) -.59 .11 .08 

 Ro1: Nu mă prea simt competent(ă) la locul de muncă. (R) -.55 -.11 .20 

 Ro2: Nu mă simt îndeajuns de competent(ă) în postul pe care îl ocup. (R) -.73 .16 .02 

Factor Autonomie 
Item 13 

   

 Belgia: I feel like I can be myself at my job. .14 -.12 .61 
 Ro1: Simt că pot fi eu însumi/însămi la locul de muncă. .57 .27 -.18 

 Ro2: Mă simt în pielea mea la locul de muncă. .30 -.46 .53 

Item 16    

 Belgia: The tasks I have to do at work are in line with what I really want 
to do. 

.07 .01 .70 

 Ro1: Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc la locul de muncă sunt în 
concordanță cu ceea ce vreau cu adevărat să fac. 

.39 .41 -.32 

 Ro2: Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc la locul de muncă sunt 
lucruri pe care vreau cu adevărat să le fac. 

.06 -.20 .69 

Item 17    

 Belgia: I feel free to do my job the way I think it could best be done.  .11 -.01 .65 
 Ro1: Mă simt liber(ă) să îmi efectuez munca în modul cel mai potrivit din 

punctul meu de vedere. 
.23 .30 -.59 

 Ro2: Mă simt liber(ă) să muncesc în felul în care consider că este cel mai 
bine. 

.22 -.22 .66 

Note: Îngroșate sunt încărcările corecte pe factori relativ la chestionarul original.  
          Înclinate sunt încărcările incorecte, incerte sau slabe relativ la scorurile obținute la chestionarul 
original. 

 
 
În cazul itemilor 5 și 7 valorile indicilor 

de congruență Tucker sunt scăzute 
comparativ cu valoarea .90 care este critică, 
respectiv .86 și .77.  

 

Etapa 6 – Fidelitate 

În cadrul Studiului 2, în noua formă a 
chestionarului, fidelitatea instrumentului se 
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îmbunătățește în raport cu cea obținută în 
cadrul Studiului 1 (α2 = .869 vs. α1 = .845). 
Subscalele SNPM prezintă coeficienți  
fidelitate consistenți cu cei obținuți de varianta 
originală, îmbunătățiți comparativ cu cei 
obținuți în Studiul 1 și de varianta originală a 
chestionarului în cazul  în cazul a două dintre 
cele trei subscale, relaționare și autonomie 
(raportate Studiul 1, România α1R / Studiul 2, 
România α2R / Studiul original, Belgia αoB): 
relaționare (α1R =.80 / α2R =.85 / αoB =.82), 
competență (α1R =.84 / α2R =.80 / αoB =.85) și 
autonomie (α1R =.72 / α2R =.82 / αoB =.81). 

 

Etapa 7 – Analiza factorială 

exploratorie. Analiza factorială 

confirmatorie. Modele testate 

Analiza factorială exploratorie 

Ca în cazul Studiului 1, analiza factorială 
exploratorie (EFA) a fost efectuată în SPSS 
(SPSS, 1998). Procedura a fost aceeași, 
respectiv o extracție în componentele 
principale, urmată de o rotație Varimax, 
pentru a urma procedura originală a autorilor 
(Van den Broeck  și colab., 2010). 

Comparativ cu Studiul 1, în cazul 
Studiului 2, cei doi itemi (13 și 16), ale căror 
încărcări pe factorul 3 (inițial propus) au fost 
foarte slabe, s-au îmbunătățit în noua 
versiune a instrumentului, încărcând pe 
factorul Autonomie conform variantei 
originale a instrumentului.  

Rezultatele celei de-a doua iterații sunt 
prezentate în Tabelul 9 comparativ cu 
rezultatele obținute în studiul original. 

 

Tabelul 9. Încărcările pe cei trei factori pentru cea de-a doua versiune a instrumentului 
aplicată pe cel de-al doilea eșantion românesc (n=141) versus eșantionul belgian 

 
Item Belgia Ro2 Belgia Ro2 Belgia Ro2 

1  Nu mă simt cu adevărat legat(ă) de ceilalți la locul 
de muncă. (R) 

-.84 .78 .05 -.01 .09 -.28 

2  La locul de muncă simt că fac parte dintr-un grup. .68 -.65 .05 .06 .08 .31 

3  La locul de muncă nu prea interacționez cu ceilalți. 
(R) 

-.82 .76 .03 -.24 .08 .11 

4  La locul de muncă pot vorbi cu ceilalți despre 
lucrurile cu adevărat importante pentru mine. 

.60 -.65 -.03 .14 .20 .43 

5  Deseori am senzația de singurătate când sunt cu 
colegii de lucru. (R) 

-.72 .81 -.09 -.03 .06 -.26 

6  Unii oameni cu care lucrez îmi sunt prieteni 
apropiați. 

.72 -.58 -.03 .13 .06 .30 

7  Nu mă simt îndeajuns de competent(ă) în postul pe 
care îl ocup. ( R) 

.11 .16 -.59 -.73 .08 .02 

8  Am abilitățile necesare pentru a fi un bun angajat. -.01 -.08 .81 .54 -.10 .24 

9  Mă simt competent(ă) ca angajat. -.01 -.05 .85 .80 -.05 .11 

10  Mă îndoiesc de capacitatea mea de a-mi efectua 
corect munca. (R) 

-.04 .21 -.58 -.66 -.20 .09 

11  Mă pricep la lucrurile pe care le fac la locul de 
muncă. 

.04 -.04 .82 .78 -.01 .04 

12  Simt că pot îndeplini chiar și cele mai dificile 
sarcini la locul de muncă. 

.05 .01 .71 .71 .07 .10 

13  Mă simt în pielea mea la locul de muncă. -.12 -.46 .14 .30 .61 .53 

14  La locul de muncă. deseori simt că trebuie să urmez 
comenzile altora. (R) 

.07 .27 .09 -.06 -.85 -.66 

15  Dacă aș putea alege. aș face lucrurile altfel la locul 
de muncă. (R) 

-.05 .09 .10 .03 -.82 -.78 

16  Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinesc la locul 
de muncă sunt lucruri pe care vreau cu adevărat să le 
fac. 

.01 -.20 .07 .06 .70 .69 
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17  Mă simt liber(ă) să muncesc în felul în care 
consider că este cel mai bine. 

-.01 -.22 .11 .22 .65 .66 

18  La locul de muncă. mă simt forțat(ă) să fac lucruri 
pe care nu doresc să le fac. (R) 

.11 .19 .04 .01 -.64 -.77 

Note: Belgia – date oficiale comunicate de autori; Ro2 – date rezultate din Studiul 2. 
 

Analiza factorială confirmatorie 

Utilizând analiza factorială confirmatorie 
(CFA), ca în cazul Studiului 1, bazată pe 
SEM și realizată utilizând EQS (Bentler, 
1985), în cel de-al doilea Studiu, derulat pe 
eșantionul de 141 de angajați, am testat 
primele 4 modele testate și în primul Studiu 
și am adăugat un al cincilea model, în care 
am permis patru erori corelate. Am exclus din 
al doilea studiu toate modelele care 
presupuneau intervenții asupra itemilor 13 și 
16, performanța acestora îmbunătățindu-se 
prin intermediul versiunii a doua de traducere 
și s-au obținut rezultatele înscrise în Tabelul 
6. A fost pentru noi important să identificăm 
dacă unul dintre modele este mai puternic din 
punct de vedere statistic decât altul și 
rezultatele arată că modelele G (CFI= .90, 
SRMS= .32, α=.07) și H (CFI= .94, SRMS= 
.14, α= .06), în care s-au permis erori 
corelate, au fost soluțiile cele mai 
reprezentative (Marsh et al. 2004), din 
ambele studii.  

Modelul H, introdus nou în această a 
șaptea etapă, este un model în care sunt 
permise patru erori corelate și anume e1-e13, 
e7-e10, e8-e9, e3-e5 și care se dovedește a fi 
modelul cu cea mai bună potrivire dintre 
toate modele testate pe parcursul celor două 
studii. 

 

Discuții 

Cele două studii derulate pe două eșantioane 
distincte însumând 624 de angajați români au 
evidențiat  rezultate care permit folosirea 
scalei în cea de-a doua versiune a sa pentru a 
evalua măsura în care cele trei tipuri de nevoi 
psihologice sunt satisfăcute. În cadrul 
organizațional, intervenții cu privire la 
motivarea angajaților ar fi necesar să fie 
însoțite de acest tip de evaluare a celor trei 
tipuri de nevoi, pentru a identifica, într-o 
manieră acurată, aria motivațională ce trebuie 
cu prioritate abordată, pentru eliminarea 
posibilelor probleme de performanță, 
comportamente contraproductive, implicare 

în muncă, angajament organizațional și 
pentru a crește retenția în organizație a 
angajaților, în special a celor considerați 
talente sau angajați cheie.  

Organizațiile ar putea fi conștiente de 
faptul că acele extra-mile pe care un angajat 
le parcurge sunt datorate satisfacerii unor 
condiții de ordin intern, în ceea ce privește 
angajatul și apoi de ordin extern, condiții 
catalogate ca fiind igienice și puțin rezistente 
în timp. Satisfacerea acestor trei nevoi 
psihologice (relaționare, competență și 
autonomie) face parte din crearea acelui 
cadru intern favorizant investirii energiei 
pentru a merge, în plus, acea o extra-milă 
într-un moment critic și extra-mile, în mod 
constant, fără să aștepți nimic în schimb, 
datorită faptului că recompensa este, precum 
factorii motivatori, de natură intrinsecă. Prin 
urmare, crearea cadrului necesar pentru ca 
aceste nevoi psihologice să fie satisfăcute și, 
respectiv, să ajute la creșterea performanței 
individuale și, implicit, organizaționale, poate 
fi contestată datorită costurilor pe care le 
presupune această creare de cadru. Putem, 
însă, să asigurăm acei angajatori care se 
îndoiesc de eficiența acestui tip de investiție 
că, odată create aceste condiții, doar costurile 
asociate cu menținerea acestor condiții pot fi 
luate în considerare ca fiind investiții 
financiare, restul fiind alimentat din dorința 
intrinsecă a angajaților de a performa și 
perpetua această stare de bine psihologic. 

Pornind de la o serie de inadvertențe  pe 
care rezultatele analizei factoriale le-au 
returnat după primele etape ale procesului de 
adaptare a scalei, am tras concluzia că 
adaptarea scalei trebuie să aibă în vedere 
traducerea în spiritul factorilor pe care 
intenționau itemii să îi acopere. O traducere 
de tipul celei realizate în prima versiune 
pentru itemul 13 „Simt că pot fi eu 
însumi/însămi la locul de muncă.”, care în 
chestionarul în limba engleză era: „I feel like 
I can be myself at my job”, este perfect 
realizată din punct de vedere literar. S-a 
văzut, însă, că este necesar să se înțeleagă 
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„spiritul” itemului nu „litera” lui, pentru că, 
românii se percep ca fiind “ei înșiși” atunci 
când corelează această idee cu ideea de 
competență, în timp ce belgienii asociază 
ideea “de a fi eu însumi” cu autonomia. 
Pentru a obține același efect, am tradus 
itemul sub forma „Mă simt în pielea mea la 
locul de muncă”. Este foarte probabil ca 
această percepere ca fiind tu însuți la locul de 
muncă să însemne pentru respondentul român 
a-ți face bine treaba și nicidecum a avea 
libertatea de alegere a metodelor prin care îți 
faci bine treaba. Să nu uităm că românii au 
fost evaluați ca fiind cei mai individualiști, 
după israelieni, într-un studiu (Trompenaars 
și Hapden-Turner, 1997) pe o populație de 
30,000 de manageri din întreaga lume, dar 
acest lucru nu înseamnă faptul că știu /sunt și 
autonomi. Dorința de a se auto-proteja, de a 
se îngriji excesiv de propria persoană, vine 
din insecuritate mai mult decât din exercițiul 
autonomiei. Este foarte probabil ca acest fapt 
să fie datorat puternicii culturi de tip 
paternalist experimentată în comunism, 
cultură care nu permite manifestarea 
persoanei ca individualitate, ci în care capeți 
forță și valoare dacă asculți de superiorul tău, 
adoptând o atitudine submisivă.  

Autorii TAD (Deci și Ryan, 2000) admit 
că inclusiv această atitudine se poate înscrie 
în rândul atitudinilor ce țin de autonomie în 
înțelesul că alegi liber să urmezi 
instrucțiunile altuia. Cu siguranță, însă, un 
item ca cel de mai sus nu reflectă, în lipsa 
adaptării sale, spiritul factorului în care a fost 
intenționat inițial a fi inclus, respectiv 
factorul de Autonomie.  

Discutând erorile corelate din cadrul 
ambelor modele (G și H) în care au fost 
permise pe rând trei, respectiv patru erori 
corelate, dincolo de relevanța statistic 
identificată pentru perechile de itemi e3-e5, 
e4-e6 și e7-e10 (în cazul modelului G) și, 
respectiv, e1-e13, e7-e10, e8-e9, e3-e5 (în 
cazul modelului H), unul dintre motivele 
evidente pentru care aceste erori apar este 
conținutul similar al itemilor. Această 
similaritate a mesajului transmis de itemii din 
diadele ale căror erori corelează este atât de 
natură explicită, de exemplu, în cazul itemilor 
7 și 10: „Nu mă simt îndeajuns de 
competent(ă) în postul pe care îl ocup.” vs. 
„Mă îndoiesc de capacitatea mea de a-mi 

efectua corect munca”, precum și de natură 
implicită, de exemplu, în cazul itemilor 3 și 
5: „La locul de muncă nu prea interacționez 
cu ceilalți.” vs. „Deseori am senzația de 
singurătate când sunt cu colegii de lucru”, 
acolo unde se discută ideea de singurătate la 
locul de muncă, dar este exprimată diferit 
semantic, lipsind cuvinte apropiate ca sens, 
care ar favoriza corelarea erorilor (exemplu: 
competență /capacitate; competență 
/abilitate).  

Cazul itemilor 1 și 13: „Nu mă simt cu 
adevărat legat(ă) de ceilalți la locul de 
muncă.” vs. „Mă simt în pielea mea la locul 
de muncă.” este unul deosebit prin aceea că e 
posibil ca motivul corelării erorilor să fie 
mesajul legat de limitele spațiului personal. 
Spunem că este un caz deosebit pentru că, 
dacă în cazul tuturor celorlalte seturi de itemi 
ale căror erori corelează, ambii itemi încarcă 
pe același factor, în situația diadei 1-13 avem 
doi itemi care încarcă pe factori diferiți, atât 
conform studiului original (Van den Broeck 
și colab., 2010), cât și conform celui de-al 
doilea studiu derulat în România. Se 
înregistrează încărcări similare cu cele 
raportate în cazul studiului original (itemul 1, 
pe factorul Relaționare, cu încărcări de .84 
(Belgia), .78 (România) și itemul 13, pe 
factorul Autonomie, cu încărcări de .61 
(Belgia), .53 (România)). Se pune întrebarea: 
„Care este legătura între cei doi itemi?” și am 
răspuns cu aceea că, în ambele cazuri, se face 
o discuție despre spațiul personal perceput. 
Diferența vine din aceea că în cazul itemului 
13 se discută despre spațiul personal intern, 
așa cum este acesta perceput, (prin ideea de 
„piele a mea /corp al meu”), pe când, în cazul 
itemului 1, se vorbește despre spațiul 
personal extern, așa cum este acesta perceput, 
adică despre relația pe care persoana o 
stabilește între ea însăși și ceilalți (prin ideea 
de „a fi legat de ceilalți”).  

Posibilele ipoteze de natură psihologică 
ce pot fi formulate în încercarea de a explica 
erorile corelate ale diversele perechi de itemi 
sau încărcarea mai elevată sau mai puțin 
elevată pe un anumit factor a unui item. Una 
dintre direcțiile viitoare de cercetare poate fi 
chiar aceasta: de a valida ipoteze inițial 
formulate cu privire la aceste tipuri de erori 
corelate și la modul în care oamenii din 
diverse medii culturale percep anumiți itemi 
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și îi încadrează într-un anumit tip de nevoie 
sau în alta. 

 

Limite ale cercetării și direcții 

viitoare 

Una dintre limitele prezentei cercetări a 
fost faptul că Studiul 2 s-a bazat pe un 
eșantion relativ redus de participanți, fapt 
care a fost resimțit și în indicii mici de 
potrivire ale modelelor testate prin CFA. 
Însă, considerăm că obținerea încărcărilor 
potrivite bazate pe cea de-a doua versiune de 
traducere a fost un succes, în acest moment 
scala având trăsăturile psihometrice necesare 
pentru a fi aplicată și pe populație 
românească. Având în vedere că studiile de 
validare de criteriu și validare predictivă au 
fost efectuate în Belgia, iar rezultatele 
returnate au fost bune, preluăm această 
calitate a instrumentului ca fiind implicită. Cu 
toate acestea, ar fi interesant să fie derulate 
cât mai multe cercetări în care avem 
propuneri de concepte ce pot corela cu acela 
al satisfacerii nevoilor psihologice, într-o 
serie de medii, nu doar cel organizațional (de 
exemplu, în mediul școlar).  

 

Mulțumiri 

Dorim să adresăm mulțumiri speciale colegei 
noastre Coralia Sulea de la Universitatea de 
Vest din Timișoara pentru implicarea activă 
pe parcursul primelor etape (traducere și 
aplicare a primei versiuni a acestei scale), 
precum și suportului oferit pe parcursul 
întregului proces de adaptare culturală. 
Mulțumiri speciale pornesc din partea noastră 
și către echipa de cercetare de la 
Universitatea din Leuven, în special prim-
autorului scalei, doamna Anja van den 
Broeck, pentru întreg suportul oferit echipei 
din România care a lucrat la adaptarea 
culturală a scalei. 
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Abstract 

This study aims to identify workplace bullying exposure among Romanian employees taking into account the possible 
gender differences in the exposure to stress and the exposure to workplace bullying. The results of the present study 
revealed a percentage of workplace bullying exposure of 1.6%. This percentage reflects the number of bullying acts 
encountered in workplace settings with a frequency of at least once a week during a period of at least six months and 
revealed no gender differences in workplace bullying manifestation. Furthermore, a percent of 7.7% have been 
exposed to workplace bullying while only 6% have been exposed to workplace bullying. The Chi square test didn’t 
evidenced statistically significant differences between female and male in their exposure to workplace bullying. 64.1% 
of female have experienced stress at their workplaces and 53.8% of male have felt stress at their workplaces. The Chi 
square test didn’t reveal these differences as being statistically significant.  The percentages of workplace bullying 
exposure are comparable with those existing in the literature. Moreover, the study didn’t reveal that there are 
differences between women and men in workplace bullying exposure. 

Keywords 

workplace bullying exposure, victimisation, gender differences, perceived stress, mental and physical strain 

 

Rezumat 

Studiul de față își propune să identifice procentele de expunere la bullying-ul de la locul de muncă în rândul angajaților 
români luând în considerare și potențialele diferențe de gen în ceea ce privește expunerea la stres și la fenomenul de 
bullying. Rezultatele studiului au arătat un procent de expunere de 1.6%, adică întâlnirea măcar a unui comportament 
negative de bullying cu o frecvență de o dată pe săptămână timp de șase luni de zile. Studiul de față  a arătat că 7.7% 
angajate de gen feminin din lotul studiat au fost expuse bullying-ului față de un procent de expunere de doar 6% 
obținut în rândul angajaților de gen masculin. Testele Chi2 nu au arătat diferențe de gen, semnificative din punct de 
vedere statistic, în ceea ce privește procentele de expunere la bullying. Mai mult, un procent de 64.1% angajați de gen 
feminin au experimentat stări de stres la locul de muncă și un procent de 53.8% angajați de gen masculin au 
experimentat stresul la muncă. Testele Chi2 nu au arătat diferențe de gen semnificative în ceea ce privește 
experimentarea stresului la locul de muncă. Procentele de expunere la bullying la locul de muncă sunt comparabile cu 
cele existente în literatură. 

Cuvinte cheie 

expunerea la bullying-ul la locul de muncă, diferențe de gen, încordarea fizică și mentală, stresul perceput  

 

Résumé 

Cette étude vise à identifier l’exposition de l’intimidation en milieu de travail chez les employés roumains. Ont été 
identifies les différences entre les sexes en termes d’exposition au stress et à l’intimidation en milieu de travail. Les 
résultats de la présente étude ont rélévés un pourcentage, de l’exposition de l’intimidation au travail de 1.6%. Ce 
pourcentage reflète le nombre des actes d’intimidation recontrées dans le milieu du travail avec une fréquence d’une 
fois par semaine pendant une période de six mois. Cette étude a montré que 7.7 % employés ont été exposées à 
l’imidation en milieu de travail et 6% employés ont été exposés à l’intimidation en milieu de travail. Les tests Chi2 ont 
montré que ces differences ne sont pas statistiquement significative. En outre, 64.1% des femmes ont déclaré qu’elles 
se sentent stressées au travail et 53.8 % des hommes ont déclaré qu’ils se sentent stressés au travail. Les tests Chi2 ont 
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montrés que ces differences ne sont pas statistiquement significative. Les pourcentages d’exposition a l’intimidation en 
milieu de travail sont comparables à celles qui existent dans la litérature. 
 

Mots-clés 

exposition à l’intimidation, la tension physique et mentale, différences des sexes, le stress perçu  
 
 

Introduction 

Interest for workplace bullying in Romania 
has increased in the latest seven years. To 
date, there is a doctoral thesis, a bachelor 
degree and two European projects about 
workplace bullying in Romania but 
unfortunately none of these r esearches used 
an international instrument to measure 
workplace bullying prevalence among 
Romanian employees. All the measures were 
done with local instruments so that any of 
these studies can not be compared to other 
foreign studies. The present study tries to 
overcome this limit in order to make the 
results of the present study comparable with 
those already existing in the literature. 

According to the International Labour 
Office (ILO), the World Health 
Organizational (WHO), the International 
Council of Nurses (ICN) and the Public 
Services International (PSI) bullying ‘is 
repeated and long-term offensive behaviours 
involving vindictive, cruel, or malicious 
attempts to humiliate or undermine an 
individual or groups of individuals. 

Furthermore, Einarsen, Hoel, Zapf, and 
Cooper (2003) define mobbing or bullying in 
the workplace as being those acts of 
“offending, socially excluding or negatively 
affecting someone’s work tasks. It is an 
escalating process in the course of which the 
person confronted, ends up in an inferior 
position and becomes the target of systematic 
negative social acts” (p.15). There are three 
main factors of the bullying phenomenon: 
work-related bullying, person-related 
bullying and intimidation behaviours. 

The work-related bullying form contains 
acts which are meant to negatively affect the 
person’s work performance by hiding 
important information for the job tasks, by 
giving tasks which are under employee’s 
attested competence, by giving unreasonable 
deadline just to assure that the employee will 
fail to meet the deadline, by being pressured 

not to claim something that you are entitle by 
law, by being exposed to work overload and 
by being excessively monitored with no 
objective reason. 

The person-related bullying contains acts 
which are meant to negatively affect the 
person’s integrity and credibility. These acts 
take the form of humiliation, name-calling, 
persistent jokes and critiques, repeated 
reminders of the employee’s mistakes, acts of 
belittlement, gossips and rumours of the 
person’s private life and hints that the 
employee should quit his job. 

The intimidation factor consists of acts 
meant to physically and psychologically 
threaten the employee. These acts can take 
the form of isolation in the work context, 
removal of important job tasks without any 
real foundation or argument, acts of 
intentionally blocking the employee’s way on 
the hole just to give him a hint about who’s 
more powerful in the organization and 
moreover, actually physical acts and violent 
acts. 

 

The negative impact of 

workplace bullying phenomenon 

In the latest 20 years different changes 
appeared in labour market. While the number 
of employees in fields such as services and 
information increased, in more traditional 
fields there was a decrease in the number of 
employees (Kauppinen, Heikka, Lehtinen, 
Nayha et al., 2000). Furthermore, the rhythm 
of changes increased on the labour market 
which led not only to a need of more flexible 
and adaptable employees to perform at work 
but also to job insecurity and to a poor social 
climate at work. If in the past the risk factors 
at work were represented by physical 
incidents nowadays these were replaced by 
psychosocial ones (Kauppinen et al., 2000). 
The psychosocial risk factors consist of time 
pressure, work overload, and increased 
professional interactions. Moreover, violence 
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and threats with violence have been 
recognized as a form of risk factors in fields 
such as health, education, security, social 
work and services (Kauppinen et al., 2000). 

The negative effects of workplace bullying 
are felt by employees under the form of lower 
levels of job satisfaction (Einarsen & Raknes, 
1997), higher levels of physical and 
psychosomatic symptoms (Einarsen & 
Raknes, 1997; Niedl, 1996; O’Moore, 2000; 
Zapf, Knorz, & Kulla, 1996b) and higher rates 
of premature retirement (Leymann, 1996).  

At a health level, the employee 
experience feelings of stress, anxiety, 
depression headaches, physical and 
psychological strain (Einarsen, Raknes, 
Matthiesen, & Hellesoy, 1994b; Vartia, 
2001). Moreover, studies have shown that 
abusive supervision and workplace bullying 
acts led to a decreased organisational 
commitment and to higher levels of perceived 
organisational injustice (Tepper, 2000).  

Researchers explained this relationship 
through feelings of betrayal which were felt by 
the targeted employee. The affected employee 
decreased his organisational commitment 
because he felt that the psychological contract 
was violated (Levinson, Price, Munden, 
Mandl, & Solley, 1962; Morrison & Robinson, 
1997). The psychological contract refers to the 
expectations of the contractual parties and if 
one partner violates these expectations the 
other will experience betrayal, will decrease 
his engagement in the work tasks, and will 
loose his trust in his employer thus conducting 
to higher rates of absenteeism (Robinson & 
Rousseau, 1994; Turnley & Feldman, 1999). 

Furthermore, studies showed that the 
negative effects of workplace bullying are 
experienced also by those employees who 
assist to its manifestation. They experienced 
higher levels of stress and lower levels of job 
satisfaction comparing to those employees 
who didn’t observed workplace bullying acts 
displayed in their work context (Hoel & 
Cooper, 2000; Sutela & Lehto, 1998; Vartia, 
2001). 

At a financial level, workplace bullying 
phenomenon has a negative impact as well, 
the phenomenon being considered as time 
consuming and leading to bad decisions taken 
by the management department (Krakel, 
1997). Moreover, researchers (Hoel & 

Cooper, 2000; Rayner, 1997; Sutela & Lehto, 
1998) revealed positive associations of 
bullying acts with turnover and intention to 
leave the organisation. In other words, 
workplace bullying has negative implications 
at a financial level because implies financial 
costs associated with loss of competence and 
with the replacement process (Randall, 1997; 
Hoel & Cooper, 2000). 

All the negative consequences associated 
with workplace bullying manifestation 
determined researchers all over the world to 
increase their interest in studying its 
prevalence rates, psychological correlates, 
predictors and consequences. In the past 
twenty years, American researchers (Keashly, 
1998; Allen & Lucero, 1998; Neuman & 
Baron, 1998), British researchers (Hoel & 
Cooper, 2000), Scandinavian researchers 
(Bjorkvist, Osterman, & Hjelt-Back, 1994b; 
Mikkelsen & Einarsen, 2001; Vartia, 2001), 
German researchers (Leymann, 1990; Niedl, 
1996; Knorz & Zapf, 1996) and Australian 
researchers (McCarthy, 1996; Sheehan, 1996) 
have studied and published paper referring to 
workplace bullying prevalence, correlates, 
determinants and consequences but no 
Romanian studies appeared in the meanwhile. 
This study attempts to fulfil this gap by 
presenting the prevalence rates of workplace 
bullying among Romanian employees. 

 

Workplace bullying prevalence 

among international studies 

Literature shows that workplace bullying 
prevalence is different from one country to 
another and from one organizational setting to 
another. Furthermore, studies in the field 
(Leymann, 1996; Einarsen & Skogstad, 1996; 
Hoel & Cooper, 2000; Salin, 2001) have 
evidenced that health and educational sectors 
are the most exposed to workplace bullying 
acts and that public sectors have higher 
workplace bullying prevalence than private 
sectors. Moreover, Einarsen (2001) have 
shown that not only the health and educational 
sectors are exposed to workplace bullying acts 
but also production sectors are exposed to such 
phenomenon. 

Vartia (2003) studied the workplace 
prevalence among 1037 employees of public 
institutions such as banks, prisons and 
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hospitals and have obtained a 10.1% 
prevalence rate. This prevalence rate of 
exposure to workplace bullying is similar to 
those already published in Finland (Piirainen, 
Elo, Hirvonen, Kauppinen, Ketrola, Laitinen, 
Lindstrom, Reijula, Riala, Viluksela, & 
Virtanen, 2000), in Norway, in public sector 
8,2% (Einarsen & Skogstad, 1996) or in 
England a prevalence rate of 14% (UNISON, 
1997) and in Romania- a prevalence rate of 
15% (Chirilă, 2012). Furthermore, 
Scandinavian studies didn’t revealed the health 
sector as being at a greater risk of workplace 
bullying exposure which is why there were 
obtained prevalence rates between 3% and 5% 
(Einarsen & Skogstad, 1996; Einarsen, 
Matthiesen, & Skogstad, 1998; Mikkelsen & 
Einarsen, 2001, Vartia, 2003) but, in general, 
European studies have shown that there are 
high prevalence rates among employees of 
health sectors (Austria-26.5%, Niedl, 1996; 
North Ireland-46.9%, McGukin, Lewis, & 
Shevlin, 2001). Scandinavian researchers have 
explained these differences through 
differences existing in the research 
methodology so that, even though all the 
studies have used a bullying definition to 
describe the phenomenon, these definitions 
might have evidence different aspects of the 
same phenomenon which led to differences in 
workplace bullying prevalence rates (Zapf & 
Einarsen, 2003) . 

Literature interested in studying workplace 
bullying phenomenon have evidenced another 
work sector which is at a greater risk of 
exposure and this is prison sectors. Nuutinen, 
Kauppinen and Kandolin (1999) concluded 
that, in general, the masculine fields (i.e. army, 
police and prisons) are the most exposed to 
workplace bullying acts. The workplace 
bullying exposure in prisons was between 
16.2% and 22.6% (Thylefors, 1999; Hoel & 
Cooper, 2000; Vartia, 2003). 

A third sector exposed to workplace 
bullying acts is the academic field (Leymann, 
1992; Hoel & Cooper, 2000; Sutela & Lehto, 
1998; Paolli & Merllie, 2001) and that, 
workplace bullying appears more frequently in 
big than small organizations (Einarsen & 
Skogstad, 1996; Piirainen et al., 2000). 

In general, studies interested in reporting 
workplace bullying prevalence rate revealed 
values between 2% and 30% (Vartia, 2001; 

Leymann, 1992; Bjorkvist et al., 1994a; 
Kaucseck & Simon, 1995; Einarsen & 
Skogstad, 1996; Rayner, 1997; UNISON, 
1997; Einarsen et al., 1998; Quine, 1999; 
Nuutinen et al., 1999; Cowie et al., 2000; 
Hubert & Van Veldhoven, 2001; Quine, 2002; 
Chirilă, 2012). 

The prevalence rates differs with every 
activity sector thus in fields such as army, 
prisons, health and university, the prevalence 
rates seem to be higher than in sector such as 
services and trade. Furthermore, the 
prevalence rates might differ as a consequence 
of the country’s degree of knowledge about 
what workplace bullying is. There might be 
countries with a better knowledge about this 
phenomenon while there are countries with 
less knowledge about workplace bullying. 
This difference in knowledge of the 
phenomenon might lead to differences in 
bullying exposure rates. This might be the case 
of Romania since this phenomenon is new and 
less studied. 

The aim of the present study is to 
investigate exposure to bullying acts and to 
identify if there are gender differences in 
workplace bullying exposure. 

 

Gender differences in exposure 

to bullying acts 

On one side, there are studies (DiMartino, 
Hoel & Cooper, 2003; Einarsen & Skogstad, 
1996; Hoel & Cooper, 2000; Leymann, 1992; 
Quine, 1999) which revealed that there are 
gender differences in that women are more 
prone than men to be exposed to bullying acts 
in work contexts. On the other side there are 
studies (Einarsen & Skogstad, 1996; Vartia, 
1996) which didn’t evidenced gender 
differences in workplace bullying exposure. 

In his study made on young doctors, 
Quine (2003) showed that 43% of women 
where exposed to bullying acts while only 
32% of men were exposed to bullying 
manifestation. Furthermore, studies made on 
university employees evidenced that more 
female than male were exposed to different 
forms of harassment and bullying acts 
(Bjorkvist, Osterman & Hjelt-Back, 1994a; 
Vaez, Ekberg & Laflamme, 2004).  

Zapf and Einarsen (2003) explained the 
results presented above trough the fact that 
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women were overrepresented in the sample 
than men and that differences in bullying 
exposure are due to the differences in the 
number of women and men in the samples 
used. Furthermore, Salin (2005) conducted a 
study in which he took into account Zapf and 
Einarsen (2003) assumption and used a 
sample in which the number of women and 
men were equally represented. The results of 
Salin’s (2005) study showed that women are 
significantly more exposed that men to 
bullying acts in work context so that Zapf’s 
(2003) assumption was not viable anymore. 
Moreover, Chirilă (2012) conducted a study 
in which women were overrepresented and 
didn’t reveal any significant gender 
differences in bullying exposure. 

Another explanation was that women are 
more sensitive than men to psychosocial 
factors (Andre-Petersson, Engstrom, 
Hedblad, Janzen, & Roswall, 2007; Denton, 
Prus & Walters, 2004), that women were 
more accurate in detecting workplace 
bullying behaviours than men and that 
women are more sensitive to detect the acts 
of discouragement of power behaviours 
existing in the organization (Ostrov, Crick & 
Keating, 2005). 

So far, it seems that studies showed that 
women are more sensitive to the social 
aspects of work environment and that they 
are more prone to detect earlier the bullying 
behaviours than men. Vaez and colleagues 
(2004) argue that this explanation is not 
viable because all the above mentioned 
studies used samples in which women were 
overrepresented in more field activities than 
men and that women were more 
overrepresented in working under permanent 
contract, under full-time program and under 
profession requiring more theoretically 
knowledge than men and that these 
differences might have influenced the results. 

The present study investigate potential 
gender differences in workplace bullying 
behaviour taking into account the research 
results of previous studies.  

 

Present study 

Until now there are few studies showing the 
workplace bullying prevalence rates among 
Romanian employees published in 

international journals (Chirilă, 2012) which 
led to a lack of information about the 
presence of this phenomenon among 
Romanian employees.  The present study 
tries to cover this gap by studying workplace 
bullying prevalence rates among 313 
Romanian employees using not only the 
bullying definition followed by several items 
referring to exposure but also using an 
international standardized instrument in its 
Romanian version (i.e. negative acts 
questionnaire revised, NAQ-R; Einarsen, 
Hoel & Notelaers, 2009-original form and 
translated and adapted Romanian form by 
Chirilă & Constantin, 2014). Using the 
Romanian version of NAQ-R (Chirilă & 
Constantin, 2014), the present study 
highlights which are the worst forms of 
workplace bullying acts as they were 
perceived by Romanian employees.     

 

Exploratory aims 

First aim. To identify the workplace bullying 
exposure taking into account possible gender 
differences. 
Research question 1: Which is the 
workplace bullying exposure rate among 
Romanian employees? 
Are there any gender differences in 
workplace bullying exposure? 
 
Second aim. To identify the forms of 
bullying acts which are best correlated with 
perceived mental and physical strain. 
Research question 2: Which are the 
associations of the three bullying categories 
(i.e. person-related bullying, context-related 
bullying and intimidation acts) and 
employees’ perceived mental and physical 
strain?  
 

Participants and procedure 

For the present study a number of 313 
Romanian employees with ages between 19 
and 64 years (M =33.11; SD =9.93) 
completed online the questionnaires. From 
this 313 Romanian employees, 140 were 
employees of public institutions, 156 were 
employees of private institutions, and 9 were 
employees of non governmental 
organizations located in three different 
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districts of the North-Eastern part of the 
country. These Romanian employees works 
in three different sectors such as production 
(N=46), services (N=139), commerce 
(N=34), and education (N=92). Two hundred 
and twenty-six employees are female and 84 
are male, with a work experience between 6 
months and 480 months (i.e. 40 years). Their 
education level were between hi-school 
diploma (N=54), bachelor’s degree (N=127) 
and master’s degree (N=129).  

All the employees completed the 
questionnaires online. The study was 
presented as being one interested in 
investigating the dynamics of interpersonal 
relations at work and words such as abuse, 
aggression, intimidation, and harassment 
were not included in the consent form. 

 

Instruments 

Workplace bullying instrument 

(Romanian version of NAQ-R, 

Chirilă & Constantin, 2014) 

To measure workplace bullying exposure it 
was used the Romanian version of negative 
acts questionnaire, the revised form (NAQ-R; 
Einarsen et al., 2009; Romanian version 
adapted by Chirilă & Constantin, 2014). The 
instrument has 22 items referring to 22 
negative actions considered as being 
workplace bullying actions. The response is 
given on a five-point frequency Likert scale 
in which 1 means never and 5 means daily. 
The exploratory and confirmatory factor 
analyses revealed a structure composed from 
three different dimensions such as person-
related bullying, context-related bullying and 

intimidation (Chirilă & Constantin, 2014). On 
this sample, the first dimension of workplace 
bullying such as intimidation there was 
obtained an alpha Cronbach of .78, for 
context-related bullying the alpha Cronbach 
obtained was .82 and for person-related 
bullying, the alpha Cronbach was .84. The 
alpha Cronbach for the entire scale was .92. 

Perceived stress 

Perceived stress was measured using a single 
item from Elo, Leppanen, Lindstrom and 
Ropponen (1992) Occupational Health 
Questionnaire. The authors have tested the 
content validity, the construct validity and the 
predictive validity of this item on four 
different samples and the item proved to be 
valid. 
 

Mental and physical strain 

In order to measure mental and physical 
strain it was used the scales of Occupational 
Stress Inventory (Evers, Frese & Cooper, 
2000). To measure the frequency with which 
the symptom was experienced we referred to 
a period of the latest six months. The 
responses to the items were given on a six-
point Likert scale in which 1-never and 6-
always. 12 items measured physical strain (α 
=.82) and 17 items measured mental strain (α 
=.83). 
 

Results 

Research question 1: Which is the 
workplace bullying exposure rate among 
Romanian employees? 
 

 
Table 1. Frequencies and percentages of workplace bullying exposure, of observing workplace 

bullying in work context and of perceived stress 

Variables 

Gender                      Feminine          Masculine 
                                  72.9% (226)        27.1% (84) 

Perceived                    No                     Yes 
Stress                    38.2% (117)        61.1% (187) 

Exposure         No          Yes, now and    Yes, 2 or 3          Yes, several              Yes, almost 
Bullying                           then                 times/week          times/week                day 
                     71% (219)     21.8% (67)           4.9% (15)               1.6% (5)                 0.6% (2) 

Observing                     No                    Yes         
Bullying                    54% (168)           46% (143) 
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The descriptive results showed in the 

table, evidenced that 72.9% (226) from entire 
sample were female employees and 27.1% 
(84) were male employee which means that 
the female group was overrepresented in this 
study. From 313 Romanian employees, 51% 
(151) were young employees with ages 
between 19 and 29 years, 48.3% were 
employees with ages between 30 and 60 
years and .07% were employees with ages 
over 60 years. 

According to the descriptive data 
presented in the table, 46% (143) of 
employees have witnessed in the latest six 
months to bullying acts according to the 
definition. When it came to being exposed to 
bullying acts, only 4.9% (15 employees) said 

that they have encountered at least one 
negative behaviour with a frequency of once 
or twice/month and only 1.6% (6 employees) 
have encountered at least one negative 
behaviour with a weekly frequency and only 
0.2% (1 employee) said he encountered at 
least one negative acts with a daily basis. 

According to Leymann’s (1990) criterion, 
a person is considered a bullying victim if she 
is exposed to at least one negative act for at 
least once a week. Thus, the results showed a 
percent of 7.1% (22 employees) exposed to 
bullying acts with a frequency of twice a 
week. From all 313 Romanian employees, a 
number of 187 (61.1%) employees have 
perceived stress in their work settings in the 
last six months. 

 

1.1. Are there any gender differences in workplace bullying 

exposure? 

Table 1.2. Exposure to bullying, observing bullying and exposure to stress factors-gender 

differences 

Exposure 
to stress 
 
Feminine 
Masculine 

 
                           No                      Yes 

 
                      35% (78)                64.1% (143) 
                      46.3% (37)             53.8% (43) 

Exposure 
to bullying 
 
Feminine 
Masculine 

     No            Yes, now and         Yes, 2 or 3             Yes, several        Yes, almost 
                        then                  three/week                times/week             daily 

 
69.8% (155)     22.4% (50)             5.4% (12)                    1.8% (4)               0.5% (1) 
73.5% (61)      20.5% (17)              3.6% (3)                      1.2% (1)               1.2% (1) 

Observing 
Bullying 
 
Feminine 
Masculine 

                        
                         No                     Yes       

 
                   52.4% (118)          47.6% (107) 
                  56.6% (47)            43.4% (36) 

 
 

Sixty-four percent (143) female 
employees perceived themselves as being 
stressed and 53.8% (43) male employees 
themselves as being stressed. 

According to Leymann (1990) criterion a 
percent of 7.7% (17) of female employees 
have been exposed to bullying acts and a 
percent of 6% (5) male employees were 
exposed to bullying acts. A percent of 47.6% 
(17) of female employees said they had 
witnessed in the latest six months to bullying 
acts in their workplaces and a percent of 
43.4% (36) male employees said they had 

witnessed to bullying acts in their 
workplaces. 

In order to calculate gender differences in 
exposure to bullying acts, witnessing bullying 
acts and perceived stress Chi square test was 
computed. 
 
a. Chi square test-gender differences in 

exposure to bullying acts 

Chi square test, χ2(4) =1.27, p=.86 there are 
no gender differences in exposure to bullying. 
b. Chi square test, χ2-gender differences in 

witnessing bullying acts 
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Chi square test, χ2(1) =.42, p=.51- there are 
no gender differences in witnessing bullying 
acts. 
c. Chi square test, χ2-gender differences in 

perceived stress 

Chi square test, χ2(3)=  3.77, p=.70 - There 
are no gender differences in the level of 
perceived stress. 

Generally chi square tests revealed no 
gender differences in exposure to bullying, in 
witnessing bullying and in perceived stress. 
In other words, it can’t be said that the fact of 
being in one of the two groups increases the 
risk of being exposed to bullying acts, 

witnessing bullying acts in workplaces or in 
perceived personal stress. It can not be said 
that the fact of being a female or a male 
employee you are at a greatest risk of 
experiencing bullying acts, of witnessing 
bullying acts or perceiving high levels of 
personal stress.  

 
Research question 2: Which are the 
associations of the three bullying categories 
(i.e. person-related bullying, context-related 
bullying and intimidation acts) and 
employees’ perceived mental and physical 
strain? 

 
 

Table 2. Pearson correlations between the three different categories of bullying acts and 

mental and physical strain  

 M           SD              1                2             3              4            5 
  

1. Intimidation 
2.Context-related bullying 
 
3.Person-related bullying 
 
4. Physical strain 
5. Mental strain 

1.41       .50               1             
1.83       .64              .72**          1 
1.51       .52              .83**        .70**         1 
2.43       .77              .24**        .29**       .28**        1 
3.15       .49              .09            .09           .06            .44**     1 

** p<.001 
 
 

The three dimension of workplace 
bullying (i.e. intimidation, context-related 
bullying and person-related bullying) are 
positively and significantly medium 
correlated with physical strain but not 
significantly correlated with mental strain 
(r=.09, p>.05). The biggest correlation 
obtained was the one between context-related 
bullying and physical strain (r=.24, p<.001) 
meaning that the more the context is 
negatively manipulated the more the 
employee will resent physical strain.  

 

Discussions 

This study aimed to identify workplace 
bullying exposure rates among Romanian 
employees using the same methodology 
presented in the previous European studies 
and to explore potential gender differences in 
workplace bullying exposure. 

The results showed a general workplace 
bullying exposure rate of 1.6%, prevalence 
rate compared with those of Einasen and 

Skogstad (1996), Einarsen, Matthiesen and 
Skogstad (1998), Matthiesen and Einarsen 
(2001) and Vartia (2003), a exposure rate 
between 2% to 5%. For the present study, a 
person was considered as being exposed to 
workplace bullying acts in her work context 
if she encountered one of the twenty two 
negative behaviors listed in the Romanian 
version of NAQ-R (Chirila & Constantin, 
2014), in a persistent manner which means 
with a frequency of at least once a week for a 
period of at least six months. 

According to the results of the present 
study, only a percent of 1.6.% (6 employees) 
from 313 employees have been exposed to 
workplace bullying acts in their work 
contexts with a frequency of  once a week. 
Morover, 4.9% (15 employees) were exposed 
to workplace bullying with a frequency of at 
least once or twice a month and only 0.2% (1 
employee) was exposed to workplace 
bullying behaviors with a daily basis. 

According to Leymann’s (1990) criterion 
only 1.6% (6 employees) were exposed to 
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workplace bullying acts with a frequency of 
at least once a week. The small percentage 
may reflect that workplace bullying is not 
often encoutered in Romanian workplaces, or 
that the employees have less knowledge 
about what is in fact the workplace bullying 
phenomenon or they didn’t reveal their real 
opinion in order to protect themselves and to 
maintain their jobs. Another possible 
explanation is that workplace bullying 
phenomenon is perceived as being a normal 
behavior in Romanian workplaces and being 
a part of the leadership behaviours so that it 
wasn’t perceived as being the manifestation 
of workplace bullying phenomenon. 

The situation changes when it come to the 
fact of  being a witness to workplace bullying 
behavior. A percent of 46% (143 employees) 
stated that they have witnessed to workplace 
bullying behaviours targeted to one or more 
colleagues. It seems is much easier to 
recognize the phenomenon when it comes to 
other’s situation comparing to your own 
situation. This can be explained through the 
fact that the person’s tries to protect his own 
identity and self-esteem in order to maintain 
his job and to resist at work. 

These results are important because the 
literature evidenced that only assisting to 
workplace bullying acts has a negative 
impact on individuals levels of  stress and 
mental and physical strain. As being 
presented before, the previous research (Hoel 
& Cooper, 2000; Sutela & Lehto, 1998; 
Vartia, 2001) showed that employees who 
assist to workplace bullying acts in their work 
contexts experience also higher levels of job 
dissatisfaction, job stress, and intention to 
leave the organization. 

 

Gender differences in workplace 

bullying exposure 

Previous studies, (DiMartino, Hoel & 
Cooper, 2003; Einarsen & Skogstad, 1996; 
Hoel & Cooper, 2000; Leymann, 1992; 
Quine, 1999; Bjorkvist, Osterman & Hjelt-
Back, 1994a; Vaez, Ekberg, & Laflamme, 
2004) have evidenced that there are gender 
differences in workplace bullying exposure in 
that women are more exposed than men to 
this phenomenon. 

Interested in potential gender differences 
in workplace bullying exposure, Vartia 
(2003) evidenced that 5% of male employees 
reported workplace bullying exposure and 
11.6% of female employees reported 
exposure to bullying acts in their work 
settings. Furthermore, Quine (2003) revealed 
that there are gender differences among 
young doctors in exposure to workplace 
bullying acts. According to Quine (2003) a 
percent of 43% women were exposed to 
bullying acts while only 32% men were 
exposed to bullying phenomenon. Zapf and 
Einarsen (2003) contested these results by 
saying that, in general the samples in the 
studies overrepresented females and this may 
affect the difference appeared in prevalence 
rate. Taking into account, Zapf and Einarsen 
(2003) explanation, Salin (2005) used a 
sample in which women and men were 
equally represented and evidenced that there 
gender differences in bullying behaviours in 
that women are more exposed to bullying acts 
than men. 

The present research obtained also a 
higher exposure rate among female 
employees (7.7%, 17 female employees) than 
the rate of male employees (6%, 5 male 
employees) but this differences may be 
explained by Zapf and Einarsen (2003) 
assumption that there is a difference in 
bullying prevalence rates which due to the 
fact that female are overrepresented in the 
sample, which is, in fact the case of the 
present study. Even though the sample was 
overrepresented by female, Chi square test 
was computed in order to see if this 
difference in exposure rate is statistically 
significant. The results showed no significant 
differences between women and men in 
workplace bullying behaviour.  

The results of the present study seem to 
confirm Andre-Peterson and colleagues 
(2007) and Denton and colleagues (2004) 
assumption that women are more sensitive 
than man to psychosocial factors in the work 
environment, that women are more sensitive 
in detecting behaviours meant to discourage 
the manifestation of power in the work 
environment and that women are more prone 
to detect earlier than men the manifestation of 
workplace bullying behaviours.  
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Further research should test this 
assumption by using a sample of equally 
female and male employees. 

Furthermore, there were also gender 
differences in the levels of perceived stress in 
that 64.1% of female employee reported they 
have experienced stress in the past six months 
and only a percent of 53.8% of male 
employees have reported that they have felt 
stress in the past six months at their job. The 
Chi square tests didn’t reveal these 
differences as being statistically significant. 

 

The forms of bullying acts which 

are best correlated with mental 

and physical strain 

The present research was also focus on the 
associations of the three bullying acts 
categories (i.e. work-related bullying, person-
related bullying and intimidation) and the two 
categories of strain (i.e. mental and physical 
strain).  According to the results, the 
employees felt more physical strain when 
they encountered behaviours from work-
related bullying (i.e. acts of sabotage) and 
person-related bullying (i.e. acts of 
humiliation or name calling in public). 

The results of the present study confirmed 
Vartia (2003) results which showed that 
actions such as undermining employee’s 
performances, persistent criticism and the 
ironical remarks made in respect with the 
employee’s personal life had negative effects 
on their levels of mental and physical strain. 
Those employees who had encountered these 
forms of bullying acts had also higher levels 
of mental and physical strain. Furthermore, 
the results of the present study, confirmed the 
results existing in the literature which showed 
that different forms of social isolation at work 
had significant negative correlations with 
employee’s psychological well-being 

(Einarsen & Raknes, 1997; Zapf, Dormann & 
Frese, 1996a). 

 

Research limits 

The main limit of the present research is one 
referring at the methodology used: self-report 
questionnaires which can trigger workplace 
bullying acts in those cases were it couldn’t 
be the case of bullying acts. Studies have 
shown, that in general workplace bullying 
studies, using self report questionnaire and 
using two different perspective : (1) personal 
perspective in the case of future experience of 
bullying acts and (2) perspective on others 
experiencing bullying acts have shown that 
there are significant differences in perceived 
isolated negative acts as being workplace 
bullying acts. More precisely, when people 
were ask if these actions could be considered 
bullying acts in their personal case they 
significantly labelled more non-bullying 
situations as being actually bullying situation 
comparing to the case where they have to 
label a series of isolated negative acts 
experienced by others. To exceed this limit, 
future studies should employee the 360 
degrees technique in order to obtain a more 
realistic and objective picture of the 
workplace bullying situation. 

Furthermore, future research interested in 
identifying potential gender differences 
should used samples formed form equally 
female and male employees. 
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Abstract 

Starting with the idea that the employees of an organization / institution may be a highly relevant imagological 
component and an important pillar in supporting and promoting its image (Belasen, 2008) through their tinteraction 
with the outside world (Hatch & Schultz, 1997), in the current study we used to the Differential Semantic technique 
(Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957), which has proven extremely useful in studying the image of an organization 
(Bonner & George, 1988; Mesko, Umek & Musek, 1996; Rao, 2009) and aimed to evaluate the police by reference to 
its employees. We considered the police image both in terms of assessing the socio-professional status of the 
participants (general population, candidates for police forces and police officers) and the landing time (current / 
projected image), studying also the gap between them. 

Keywords 

perceived image, projected image, police, semantic differentiaton, analysis of variance  

 

Rezumat 

Apelând la tehnica diferențial semantică (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957), extrem de utilă în studierea imaginii 
unei organizații (Bonner & George, 1988; Meško, Umek, & Musek, 1996; Rao, 2009) și pornind de la premisa că 
angajații unei organizații/instituții pot constitui o componentă imagologică extrem de relevantă şi un pilon foarte 
important în susținerea și promovarea imaginii (Belasen, 2008) prin interacțiunea pe care o au cu exteriorul (Hatch & 
Schultz, 1997), ne-am propus să evaluăm Poliția, ca instituție a statului, prin referire la angajaţii ei. Am avut în vedere 
evaluarea imaginii instituției atât sub raportul mediului organizațional (intern/extern), cât și a palierului temporal 
(imagine  actuală/proiectată), concomitent cu studierea decalajului dintre contextele aferente. 

Cuvinte cheie 

imagine percepută, imagine proiectată, poliţie, diferentiator semantic, analiză de varianţă 

 

Résumé 

Partant de l'idée que les employés d'une organisation / institution peut être un composant imagologique très pertinent et 
un pilier important dans le soutien et la promotion de son image (Belasen, 2008) à travers leur tinteraction avec le 
monde extérieur (Hatch et Schultz, 1997), dans la présente étude, nous avons utilisé la sémantique différentiel 
technique (Osgood, Suci et Tannenbaum, 1957), qui s'est avéré extrêmement utile dans l'étude de l'image d'une 
organisation (Bonner & George, 1988; Mesko, Umek & Musek 1996, Rao 2009 ) et visait à évaluer la police par 
référence à ses employés. Nous avons considéré l'image de la police à la fois en termes d'évaluation de la situation 
socio-professionnelle des participants (population générale, les candidats pour les forces de police et les officiers de 
police) et l'heure d'atterrissage (image actuelle / projetée), l'étude a également l'écart entre eux. 

Mots-clés 

image perçue, image projetée, la police, differentiaton sémantique, analyse de la variance  
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Introducere 

Este binecunoscut faptul că societatea umană 
nu poate să evolueze sau să existe în absența 
unei ordini generale și a unei structuri 
coerente. Fragilitatea controalelor 
instituționale, deficiențele sistemelor juridice, 
neîncrederea populației în ceea ce privește 
implementarea și aplicarea legilor, precum și 
lipsa de încredere a populației în Poliție pot 
avea efecte negative majore, preponderent 
asupra creșterii criminalității.  

În acest context, Poliția, ca instituție a 
statului de drept, joacă un rol fundamental. 
Astfel, ca element de bază al sistemului de 
justiție penală, are rolul să vegheze la 
respectarea legii prin metode specifice, cu 
caracter democratic, care presupun în primul 
rând o strânsă cooperare cu publicul, 
respectarea drepturilor individuale și a 
garanțiilor constituționale, dar și apelul la 
forță în cât mai mică măsură sau în limite 
rezonabile. Astfel, într-o societate devenită 
din ce în ce mai complexă, și rolul Poliției 
tinde să devină polivalent, astfel că 
rezultatele muncii, sau altfel spus, eficiența 
ei, depind în final de o paletă extrem de largă 
de factori, printre aceştia un rol deosebit 
avându-l imaginea instituţiei.  

Importanța studierii imaginii 
organizaționale se fundamentează pe o de 
parte, pe potențialele consecințe pe care 
deteriorarea acesteia le poate avea atât asupra 
organizației, cât și a membrilor ei. Apariția 
neîncrederii în raport cu managementul 
organizației, cu serviciile/eficiența activității 
sau privind conduita personalului poate avea 
efecte asupra performanței efective a 
lucrătorilor (Dutton & Dukerich, 1991; 
Riordan, Gatewood & Bill, 1997), se poate 
asocia cu demoralizarea și diminuarea 
responsabilității personalului organizaţiei, 
slăbirea disciplinei organizaţionale, apariţia 
atitudinii negative faţă de muncă şi faţă de 
valorile organizaţiei, instalarea sentimentelor 
de inutilitate, nesiguranță sau instabilitate 
(Chiciudean & Halic, 2008).  

Pe de altă parte, alături de influența sferei 
interne a organizației, studiul imaginii 
instituției devine necesar mai ales pornind de 
la principala responsabilitate a instituției – de 
asigurare a ordinii și liniștii publice și de 

sprijinire a populației. În acest context, 
eficiența Poliției depinde în mare măsură de 
relația cu comunitatea, de suportul pe care 
societatea civilă i-l oferă, precum și de 
aprecierea de către cetățeni a legitimității 
instituției – judecățile pe care cetățenii le fac 
asupra justeții comportamentului și autorității 
Poliției (Jackson, Kuha, Hough, Bradford, 
Hohl & Gerber, 2013). Așadar, o imagine 
nefavorabilă poate influența extrem de mult 
modul în care polițiștii își îndeplinesc 
atribuțiunile (Goldsmith, 2003): cetățenii 
manifestă reticență în a se adresa poliției în 
situații problematice (Davis & Henderson, 
2003; Tyler, 2006), în a coopera de manieră 
voluntară cu poliția (Huq, Tyler, & 
Schulhofer, 2011; Tyler & Fagan, 2008) sau 
în a răspunde pozitiv diverselor solicitări ale 
polițiștilor (Jackson & Bradford, 2010; 
Jackson, Hough, Bradford, Hohl, & Kuha, 
2012). Mai mult, în absența unei imagini 
favorabile nu se poate vorbi despre un act 
polițienesc consimțit (Goldsmith, 2005). 

Conceptul de imagine, deși extrem de des 
studiat - fiind vorba despre o noţiune 
complexă și multifațetată – a generat multiple 
controverse, astfel că cercetătorii din domeniu 
nu au ajuns încă la un consens asupra definirii 
lui. Analizând literatura de specialitate, o serie 
de autori (Roth & Diamantopoulos, 2009; 
Laroche, Papadopoulos, Heslop & Mourali, 
2005) subliniază inconsistența din definirea 
conceptului, văzut sub formă de „percepţii” 
(Han, 1989; Riordan și colab., 1997), 
„impresii” sau „asocieri” (Dichter, 1985; Van 
Ittersum, Candel & Meulenberg, 2003), 
„stereotipuri” (Verlegh & Steenkamp, 1999), 
„scheme” (Askegaard & Ger, 1998), fiecare 
dintre elementele menționate reliefând  o 
singură componentă atitudinală (Zanna & 
Rempel, 1988). Și, deși apreciază adecvarea 
tuturor acestor termeni, Roth & 
Diamantopoulos (2009) accentuează 
necesitatea unui cadru de abordare integrativă, 
care să acopere în totalitate domeniul. În acest 
sens, autorii susțin că singura care poate 
explica de manieră exhaustivă formarea 
imaginii şi modul în care aceasta este 
percepută este abordarea prin prisma teoriei 
atitudinilor, acoperind atât elementele 
cognitive, cât și pe cele afective și conative 
(Zanna & Rempel, 1988).   
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În mod natural, o organizație reflectă o 
varietate mai mare sau mai mică de imagini, 
în raport cu cei ce realizează evaluarea 
(Dowling, 1986; Kennedy, 1977), motiv 
pentru care în literatura de specialitate 
regăsim o multitudine de noțiuni care pun 
accent pe diferite aspecte ale imaginilor. În 
acest context, Hatch & Schultz (1997) au 
evidențiat faptul că cercetările din domeniul 
marketingului indică o focalizare predilectă 
pe aspecte externe, în timp ce studiile din 
sfera organizațională sunt preponderent 
interesate de elementele interne. Și noțiunile 
adiacente sunt numeroase: imagine 
instituțională/corporatistă (Hatch & Schultz, 
2003; Price, Gioia & Corley, 2008); imagine 
internă / imagine externă (Belasen, 2008; 
Habicht & Huff, 2010); imagine reală – 
imagine dorită (Barich & Kotler, 1991; Van 
Rekom, 1997); imagine ideală (Dowling, 
1993; Gioia & Thomas, 1996).  

Abordarea conceptului de imagine cu 
referire la instituția Poliţie implică în genere 
trei paliere: imagine generală, rezultate şi 
proceduri (Mastrofski, 1998). Prima dintre 
acestea, care de altfel constituie şi centrul 
nostru de interes, este un construct difuz, ce 
reflectă percepţii, sentimente şi aprecieri la 
modul general, fără o focalizare pe anumite 
criterii sau dimensiuni. După cum precizau 
Gallagher, Maguire, Mastrofski & Reisig 
(2001), în această zonă regăsim evaluări şi 
descrieri generale ale încrederii şi confidenţei 
în Poliţie (de ex., Hough, Bradford, Jackson 
și Roberts, 2013; Hurst, 2007; Stanko, 
Jackson, Bradford și Kohl, 2012), analize ale 
satisfacţiei cetăţenilor faţă de poliţie (de ex. 
Ashcroft, Daniels și Hart, 2002; Sced, 2004a, 
b; Skogan 2005), aprecieri generale privind 
performanţa instituţiei (Cheurprakobkit, 
2000; Cheurprakobkit și Bartsch, 2001) etc., 
toate acestea constituind indicatori ai 
atitudinii cetăţenilor faţă de Poliţie (Avdija, 
2010). 

Dacă în literatura de specialitate externă 
analiza imaginii poliţiei s-a bucurat de o 
atenţie deosebită, nu putem afirma acelaşi 
lucru şi despre cea autohtonă. Puţine sunt 
studiile care au vizat astfel de teme (de ex. 
Constantin și Stoica-Constantin, 1999; Rus, 
Rațiu, Vonaș și Băban, 2012). Abordarea de 
factură sociologică (prin intermediul 
sondajelor de opinie) pare să facă mai multe 

referiri la acest palier, prin tratarea unor 
subiecte legate de percepţia populaţiei asupra 
poliţiei, preponderent în relaţie cu corupţia de 
la nivelul instituţiei (de ex. Badea și Copoeru, 
2010; Bârlici, Alexe, Topoloiu, Popescu, 
Filip, Roman și Neacşu, 2012). 

Când analizăm imaginea unei organizaţii 
nu putem să ne raportăm la o imagine 
singulară, ci este necesară mai degrabă o 
abordare complexă, prin prisma a diferite 
grupuri sau perspective (Halic și Chiciudean, 
2007). Fiind vorba despre un concept 
multidimensionat, în practică este însă extrem 
de dificil de surprins totalitatea potenţialelor 
perspective. În consecință, bazându-ne pe 
conceptualizarea imaginii în raport cu teoria 
identității sociale (Ashforth și Mael, 1989; 
Brewer și Kramer, 1985), vom opta pentru 
analizarea a două tipuri de imagine: cea 
autoevaluată sau internă  - perspectiva 
lucrătorilor instituției – (Argenti, 1996), în 
raport cu imaginea externă sau a persoanelor 
din afara instituției (Horrigan și Juskiw, 
2010; Jabes, 1998; Loffler, 1998).   

Concomitent, ne-am centrat atenţia pe 
evaluarea imaginii instituției prin prisma 
referirii la angajaţii acesteia, ca şi 
componentă imagologică extrem de 
relevantă. Aceasta deoarece, în general, 
angajații pot constitui cea mai bună resursă 
de susținere și promovare a imaginii unei 
organizații (Belasen, 2008) prin interacțiunea 
pe care persoanele din exterior o au cu aceștia 
(Bromley, 2001 cnf. Moizer, García Benau, 
Humphrey și Martinez, 2004; Hatch și 
Schultz, 1997; Hinings și Malhotra, 2008). 
Imaginea se reflectă prin atitudinea 
angajaților, prezența acestora și maniera de 
comunicare cu beneficiarii serviciilor (Miles 
și Mangold, 2005).  

Cum este un concept multidimensionat, 
imaginea unei instituţii/organizaţii poate fi 
evaluată prin intermediul mai multor metode, 
fiecare având capacitate de operaţionalizare şi 
discriminare situate la niveluri diferite 
(Chiciudean și Ţones, 2010). Şi, deşi în acest 
sector o pondere destul de mare o au 
sondajele sau barometrele de opinie, există o 
multitudine de studii în care tehnica 
diferenţiatorului semantic şi-a dovedit 
utilitatea. Drept exemple amintim analizarea 
imaginii organizaţionale/corporatiste (Bonner 
și George, 1988; Meško, Umek și Musek, 
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1996; Rao, 2009; Van Heerden și Puth, 
1995), a imaginii de brand, de produs sau a 
serviciilor (Smith și Albaum, 2005), de multe 
ori prin abordarea din perspectivă atitudinală 
(Osgood și colab., 1957) -, probabil tocmai 
prin prisma potenţialelor avantaje pe care 
această tehnică le oferă: simplitate, economie, 
stabilitate  şi posibilitate de comparare 
interconceptuală  (Heise, 1970, 2010).    

Prezenta cercetare a urmărit analizarea 
decalajului de imagine a Poliţiei în raport cu o 
serie de variabile precum nivelul de implicare 
al evaluatorilor (mediul intern/extern), 
respectiv palierul temporal de raportare 
(imagine actuală/imagine proiectată).   

 

Metodă  

Obiectivele cercetării 

O1: Evaluarea imaginii Poliţiei pe două 
paliere: imagine internă (perspectiva 
angajaţilor), respectiv imagine externă 
(perspectiva ceţătenilor şi a potenţialilor 
poliţişti – candidaţi la şcolile de poliţie).  
O2: Stabilirea unui profil al poliţistului, atât 
în manieră percepută, cât în variantă 
proiectată, pentru ambele contexte : auto şi 
heteroevaluare. 
O3: Analizarea profilului poliţistului şi 
evaluarea decalajului dintre cele şase situaţii 
rezultate din combinarea celor două 
dimensiuni: internă/externă (comunitate, 
respectiv aspiranţi), reală/proiectată.  
 

Ipoteze 

H1: Anticipăm existenţa unei diferenţe 
semnificative între imaginea proprie (a 
poliţiştilor) şi cea conturată în rândul 
cetăţenilor, aceasta din urmă fiind mai 
degrabă nefavorabilă.  

H2: Prezumăm conturarea în rândul 
potenţialilor poliţişti a unei imagini mai 
apropiate, nediferenţiate statistic de cea 
observată în rândul poliţiştilor. 

H3: Anticipăm existenţa unei diferenţe 
statistice între imaginea atribuită şi cea 
proiectată în cadrul celor trei loturi.  

H4: În privinţa imaginii proiectate ca 
dezirabilă ne aşteptăm ca poliţiştii să 
genereze un profil mai rafinat, mai 
analitic, comparativ cu cel conturat în 

populaţia generală şi în rândul 
aspiranţilor la statutul de poliţist.  

 

Participanţi  

Pentru verificarea ipotezelor stabilite ne-am 
orientat spre trei grupe de respondenţi, 
diferenţiate între ele prin variabila „context”: 
mediu intern, respectiv extern. Lotul extern 
se divide la rândul său în membrii comunităţii 
locale, respectiv potenţiali poliţişti - candidaţi 
la unităţile de învăţământ din cadrul MAI.  
Participarea subiecţilor s-a realizat pe bază de 
voluntariat, luând forma loturilor de 
convenienţă.   

Lotul respondenţilor din afara instituţiei - 
respectiv al membrilor comunităţii -  este 
alcătuit din 268 de persoane (dintre care doar 
237 de chestionare validate), cu următoarea 
structură în raport cu o serie de variabile 
socio-demografice: 52% persoane de gen 
masculin; 48%  de gen feminine; vârste 
cuprinse între 20 şi 66 ani (M = 36.2, SD = 
13.59), cu nivel educaţional diferit (studii 
liceale - 57%; studii universitare - 33% ; 
studii postuniversitare - 10%) şi sferă 
profesională diversă (studenţi cu diferite 
specializări: preponderent psihologie, 
inginerie şi drept - 26%; muncitori calificaţi –
20%; cadre didactice - 16%; profesii liberale 
- 13%; agenţi de vânzări –16%; altele - 9%). 

Lotul candidaţilor la şcolile de poliţie din 
cadrul ministerului cuprinde 53 de tineri, 
(dintre care 53 chestionare valide), cu 
următoarea repartiţie: 90% persoane de gen 
masculin, 10% de gen feminin; vârste 
cuprinse între 19 şi 26 ani (M = 21.9, SD = 
4.7). Dintre aceştia, o pondere de aproximativ 
65% au vizat şcoala de agenţi de la Câmpina 
ca instituţie de învăţământ, restul candidaţilor 
fiind orientaţi către Academia de Poliţie A.I. 
Cuza.  

În ceea ce priveşte lotul alcătuit din 
angajaţi ai poliţiei, acesta cuprinde 95 de 
persoane (dintre care 84 chestionare valide), 
cu următoarea repartiţie: 96% persoane de 
gen masculin, 4% de gen feminin; vârste 
cuprinse între 22 şi 48 ani (M = 32.5, SD = 
11.4); specificul activităţii: ordine publică - 
42%; poliţie rutieră - 25%; investigaţii 
criminale - 18%; criminalistic - 10%; 
investigarea fraudelor – 5%. În cadrul 
cercetării ne-am orientat doar spre poliţişti 
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din structurile operative, deoarece am 
apreciat că aceştia, prin faptul că intră cel mai 
frecvent în contact direct cu publicul, sunt cei 
care influenţează în cea mai mare măsură 
imaginea cetăţenilor asupra instituţiei şi 
lucrătorilor ei.  

 

Instrumente şi procedură 

Cu ocazia prezentării problematicii de 
cercetare şi scurtei treceri în revistă a 
literaturii de specialitate privind evaluarea 
imaginii organizaţionale, am ales să utilizăm 
Diferenţiatorul semantic în acest studiu.  

Introdusă în științele comportamentale de 
Osgood, Suci și Tannenbaum (1957) și 
frecvent utilizată în studiul atitudinilor, în 
forma sa originală scala este structurată pe 
trei dimensiuni: Evaluare, Putere şi 
Activitate, care pot lua forma scorurilor 
individuale sau pot oferi un indicator 
singular. Evaluarea relaţionează cu aspecte 
de tip bun-rău, cu elemente de moralitate, 
utilitate, estetică etc., Puterea cu 
magnitudinea, puterea socială, forţa, 
expansivitatea etc., în timp ce Activitatea se 
referă la viteză, rapiditate, animare, zgomot, 
spontaneitate etc. (Heise, 2010). Această 
dimensionalitate a fost confirmată deja de 
multiple studii, inclusiv de tip pan-cultural 
(de ex. Heise, 1970; Osgood, May și Miron, 
1975 etc.). 

Pentru a măsura semnificația conceptului, 
Diferențiatorul Semantic de obicei foloseşte o 
scală cu cinci sau șapte puncte, pe baza unor 
perechi de termeni opozanţi, de tip bipolar 
(Hung și Nieh, 2009). În conformitate cu 
dispoziția, atitudinea sau imaginea pe care o 
au faţă de constructul evaluat, respondenţii 
vor selecta un punct pe intervalul stabilit 
pentru fiecare dintre perechile contrastante 
(Lopes, Nogueira-Martins, Andrade și 
Barros, 2011). 

Fiind o tehnică foarte generală de 
măsurare, Diferențiatorul Semantic (SDS) 
trebuie adaptat la fiecare context de cercetare 
în raport cu obiectivele stabilite (Verhagen și 
Meents, 2007). Astfel, frecvent utilizat în 
evaluarea atitudinilor (Osgood et al., 1957), 

semnificaţiei conceptelor (Doyle și 
Bottomley, 2010; Mindak, 1961) sau 
reacţiilor emoţionale (Agarwal și Meyer, 
2009; Bradley și Lang, 1994), acesta şi-a 
dovedit utilitatea în diverse situaţii, inclusiv 
în analizarea imaginii organizaţionale sau 
corporatiste (Bonner și George, 1988; Meško, 
Umek și Musek, 1996; Rao, 2009; Van 
Heerden și Puth, 1995), a imaginii de brand, 
de produs sau a serviciilor (Smith și Albaum, 
2005).   

Pornind de la aceste considerente, precum 
şi de la dezideratul atingerii obiectivelor 
stabilite, s-a decis aplicarea Diferenţiatorului 
Semantic ca tehnică de evaluare a imaginii 
Poliţiei.  

Instrumentul utilizat a fost elaborat în 
cadrul unei cercetări anterioare (Ciabuca, 
2014). Forma finală a acestuia cuprinde 22 de 
itemi (appendix A) şi este structurată pe trei 
dimensiuni: competența profesională, 
atitudinea față de muncă şi competența 
socială. Fiecare factor a dovedit o bună 
consistenţă internă prin indici alpha Cronbach 
peste .87.  

 

Rezultate 

Pentru atingerea obiectivelor şi verificarea 
ipotezelor stabilite ne vom baza pe datele 
obţinute prin intermediul diferenţiatorului 
semantic, luând în calcul pe de o parte 
mediile obţinute pe fiecare dintre cele 22 de 
perechi opozante ce intră în componenţa 
scalei, pe de altă parte scorurile aditive ale 
fiecăruia dintre cei trei factori ce structurează 
instrumentul, precum scorul global al scalei.   

În primă instanţă, înainte de a trece la 
prelucrarea statistică propriu-zisă, utilizând 
media obţinută pentru fiecare dintre cei 22 de 
itemi, am recurs la o reprezentare grafică a 
profilului poliţistului în cele şase contexte: 
profil perceput de comunitate, de aspiranţii la 
statutul de poliţist, respectiv de poliţişti; 
imagine proiectată/dezirabilă a poliţistului, 
atât din perspectiva externă instituţiei 
(potenţiali poliţişti/populaţie generală), cât şi 
a grupului de egali (fig.1).  
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Fig. 1. Profilul perceput şi proiectat al poliţistului în context intern/extern 

 
 

După cum se poate constata la o primă 
vedere, în aprecierea cetăţenilor există un 
decalaj major între profilul real, perceput şi 
cel apreciat ca dezirabil. În cazul imaginii pe 
care cetăţenii o au asupra Poliţiei se constată 
o aglomerare a scorurilor în zona mediană 
(punctul 0), fapt ce indică mai degrabă o 
evaluare neutră. Concomitent, scorurile 
imaginii proiectate tind mult spre dreapta 
(zona pozitivă), reliefând distanţa 
considerabilă dintre cele două realităţi.   

O situaţie similară se regăseşte şi în 
privinţa evaluării realizate atât de către 
grupul de poliţisti, cât şi de cel al potenţialilor 
poliţişti. Deşi imaginea înregistrată ca actuală 
la acest nivel apare mai favorabilă 
comparativ cu cea surprinsă la nivelul 
comunităţii, şi în acest context este puternic 
distanţată de cea ideală. Cu alte cuvinte, atât 
membrii comunităţii, cât şi tinerii care îşi 
doresc să exercite profesia de apărător al 
legii, precum şi poliţiştii înşişi apreciază 
existenţa unui decalaj între cum apare şi cum 
ar trebui să fie poliţistul român. Acest fapt nu 
este însă unul neobișnuit, în practică 
constatându-se frecvent decalaje între 

imaginea percepută și cea ideală (Bouchet, 
2014)  

Mai mult decât atât, atunci când analizăm 
profilul dezirabil al poliţiştului, observăm, cel 
puţin la prima vedere, că ipoteza noastră 
privind obţinerea unei imagini mai nuanţate 
şi mai analitice în rândul grupului de egali nu 
se confirmă. Aceste elemente interpretative 
nu au însă suport empiric, motiv pentru care 
este necesară fundamentarea statistică a 
datelor.  

Verificarea propriu-zisă a ipotezelor a 
implicat efectuarea unei analize de tip 2x3 
ANOVA mixtă, conform designului factorial 
din tabelul 1 S-a recurs la această tehnică 
pentru a stabili importanţa statistică a 
decalajelor de imagine rezultate din 
interacţiunea perspectivei temporale de 
evaluare (imagine percepută/imagine 
proiectată) cu statutul socio-profesional al 
evaluatorului (imagine internă/imagine 
externă), sau altfel spus, influenţa pe care 
cele două variabile analizate o au asupra 
manierei de evaluare a poliţiştilor, atât în 
mod independent, cât şi în interacţiune.  
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Tabelul 1. Designul factorial al studiului 

                           Statut socio-   
                             profesional   
Dimensiune temporală 

Populaţie 
generală 
(externă) 

Potenţiali 
poliţişti 

(externă) 

Poliţişti 
(internă) 

Atribuită (percepută) G1 G2 G3 
Proiectată G1 G2 G3 

 
Prelucrările statistice efectuate au relevat 

existenţa unui efect semnificativ al poziţiei 
sociale a evaluatorului asupra manierei de 
evaluare a imaginii poliţistului, [F(2,371) 

=59.38, MSE=.24, p<.001], subliniindu-se 
faptul că populaţia generală (G1), potenţialii 
poliţişti (G2) şi poliţiştii înşişi (G3) vor 
avansa imagini diferite una de cealaltă. 

 
 

Tabelul 2. Analiza de varianţă referitoare la statutul socio-profesional al evaluatorului x 
perspectiva temporală de evaluare privind imaginea poliţistului român 

Sursa df F η2 p 
Statut socio-profesional (VI) 2 59.384 .242 .000 
Perspectiva temporal 1 323.792 .466 .000 
Statut socio-profesional   
Perspectiva temporală (interacţiune) 

2 51.549 .217 .000 

Eroare (Perspectiva temporală) 371    
 
 

Din moment ce testul F omnibuz este un 
test global, care nu ne permite să stabilim 
între care din cele trei situaţii analizate există 
aceste diferenţe, pentru acuratizarea 

concluziilor s-a apelat la tehnica comparării 
multiple în perechi cu corecţie de tip 
Bonferroni, rezultatele fiind sintetizate în 
tabelul nr. 3. 

 
 

Tabelul 3. Compararea imaginii poliţistului la nivelul celor trei loturi analizate 

Statut socio-profesional 
Statut socio-profesional 

Populaţie 
generală 

Aspiranţi Poliţişti 

Populaţie general -   
Aspiranţi .79 *** -  
Poliţişti  .73 *** -.06 - 

      Notă. *** = p < .001 (Diferenţa dintre medii) 

 
 
Comparaţiile post-hoc au nuanţat datele, 

relevând faptul că aceste diferenţe sunt 
valabile doar în două dintre cazuri: în 
raportarea imaginii grupului 1 (G1) la cea a 
grupului 2 (G2) (p<.001), şi a G1 la G3 

(p<.001), nu şi când se tratează despre G2 faţă 
de G3 (p>.05). Cu alte cuvinte, populaţia 
generală tinde spre o evaluare semnificativ 
diferită a instituţiei faţă de maniera în care 
este această apreciată de poliţişti sau 
potenţiali poliţişti. Se observă o imagine mai 

degrabă neutră la nivelul populaţiei generale 
(M = .10, SD = 1.16) atât comparativ cu cea 
stabilită de către poliţişti (M = 1.56, SD = 
.90), cât şi cu cea regăsită în rândul 
candidaţilor la examenul de admitere în 
unităţile de învăţământ ale M.A.I. (M = 1.49, 
SD = .93), ultimele două categorii 
manifestând o percepţie mai favorabilă 
(p<.001). Astfel, datele obţinute indică 
apropierea dintre maniera în care poliţiştii se 
percep pe sine şi imaginea atribuită acestora 
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de către potenţialii poliţişti (p>.05). 
Candidaţii la şcolile de poliţie au o 
reprezentare destul de apropiată de cea a 
angajaţilor, creionând mai degrabă o imagine 
favorabilă faţă de cea regăsită la nivelul 
populaţiei generale, care tinde spre sfera 
neutralităţii.   

Totodată, rezultatele indică existenţa unui 
efect principal şi în ceea ce priveşte 
perspectiva temporală de evaluare [F(1,371) 
=323.79, MSE=.46, p<.001], evidenţiindu-se 
astfel diferenţe semnificative între imaginea 
atribuită/actuală şi cea proiectată/dorită. Cu 
alte cuvinte, grupurile avute în vedere şi 

considerate împreună la modul general, 
apreciază că angajaţii în poliţie mai au destul 
de mult de lucrat la imaginea proprie, 
înregistrându-se o distanţă considerabilă între 
actual şi deziderat.  

Concomitent, prelucrările statistice au 
reliefat şi efectul major pe care interacţiunea 
celor două variabile îl are asupra imaginii 
instituţiei, obţinându-se diferenţe 
semnificative între cele trei grupuri în ceea ce 
priveşte imaginea percepută vs. cea dorită 
[F(2,371) =51.54, MSE=.21, p<.001]. Sinteza 
datelor se regăseşte în tabelul nr. 2, iar 
reprezentarea grafică a acestora în figura 2. 

 

 

Fig. 2. Reprezentarea grafică a datelor analizei de varianţă privind imaginea globală  
a poliţistului român 

 
 
Cum însă diferenţierile enunţate au în 

vedere nivelul global, fără detalierea apariţiei 
acestora, ne este necesară o completare a 
analizei. Nuanţarea datelor vine din aplicarea 
tehnicii comparării multiple în perechi, fiind 
vizată stabilirea decalajelor dintre imaginea 

actuală şi cea dezirabilă în cadrul fiecăruia 
dintre cele trei grupuri avute în vedere. 
Utilizându-se proceduri adecvate tipului de 
date (respectiv parametrice – cnf. testului de 
normalitate Kolmogorv-Smirnov), s-a aplicat 
testul t pentru eşantioane perechi. 

 
 
Tabelul 4. Compararea imaginii percepute cu cea dezirabilă la nivelul celor trei loturi 

analizate 

Statut socio-profesional Perspectiva temporală 
t df 

Actual  Ideal  
Populaţie generală .12 (1.16) 2.37 (.68) -24.95 *** 236 
Aspiranţi 1.49 (.93) 2.57 (.50) -9.26 *** 52 
Poliţişti  1.54 (.91) 2.37 (.63) -8.07 *** 83 

Notă. * = p < .05, *** = p < .001. Abaterea standard apare în paranteză, imediat după medie 

 
 
Rezultatele obţinute se situează sub 

pragul de semnificaţie acceptat de 
comunitatea ştiinţifică p <.05, evidenţiind 
existenţa unor diferenţe semnificative statistic 

între imaginea atribuită lucrătorilor de poliţie 
şi cea idealizată. Asemenea diferenţe s-au 
obţinut la nivelul fiecăruia dintre cele trei 
grupuri analizate, după cum se poate remarca 
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şi din tabelul anterior. Cea mai mare 
discrepanţă se constată însă în cadrul 
populaţiei generale unde nivelul perceput ca 
actual (M = .12, SD = 1.16) cunoaşte cea mai 
mare distanţă faţă de cel idealizat (M = 2.37, 
SD = .68) (t236= -24.95, p<.001). Rezultate 
similare, semnificative statistic la p<.001 s-au 
obţinut şi la nivelul celorlalte două loturi, 
marcând distanţa dintre imaginea actuală şi 
cea proiectată. Cu alte cuvinte, persoanele 
investigate, indiferent de gradul de implicare 
şi contactul cu munca de poliţie acceptă şi 
susţin necesitatea îmbunătăţirii imaginii 
atribuită actualmente poliţiştilor.  

Prelucrarea statistică derulată până în 
acest moment ne permite să admitem 
verificarea primelor trei ipoteze ale cercetării.  

În ceea ce priveşte ultima dintre 
prezumţiile iniţiale, datele obţinute prin 
analiza de varianţă oneway ANOVA derulată 
pentru a stabili efectul statutului socio-
profesional al evaluatorului asupra proiecţiei 
imaginii poliţistului ideal, au evidenţiat 
necesitatea acceptării ipotezei de nul, 
diferenţele anticipate nefiind identificabile 
[F(2,285)=2.21, p>.05]. De aici reiese faptul 
că atât populaţia generală, cât şi aspiranţii la 
profesia de poliţist, precum şi poliţiştii înşişi 
fac proiecţii similare în privinţa calităţilor pe 
care ar trebui să le aibă poliţistul model şi a 
nivelului la care acestea ar trebui să se 
manifeste. Această concluzie este susţinută şi 
de prelucrările post-hoc de tip Hochberg 
pentru varianţe presupus egale şi număr 
inegal de subiecţi, care au relevat o dată în 
plus inexistenţa diferenţelor inter-grupuri, 
prin rezultate situate peste pragul de 
confidenţă admis în comunitatea ştiinţifică. 

Sintetizând, analiza imaginii globale (pe 
baza scorului total al SDS) ne permite să 
apreciem verificarea primelor trei ipoteze ale 
cercetării şi să admitem ipoteza de nul în 
cazul celei de-a patra. Astfel, putem conchide 
că imaginea atribuită poliţistului se 
diferenţiază destul de mult de cea dorită, atât 
în rândul populaţiei, cât şi a poliţiştilor şi a 
aspiranţilor la profesia de poliţist, însă cu un 
decalaj mai redus în cazul ultimelor două 
categorii. Mai mult decât atât, cum era de 
aşteptat de altfel, percepția populaţiei faţă de 
Poliţie este mai nefavorabilă comparativ cu a 
grupului de egali şi cu a potenţialilor poliţişti, 
fără a se înscrie însă în zona negativă.   

Totodată, admiţând infirmarea celei de-a 
patra ipoteze, se constată lipsa unei atitudini 
nuanţate a polițiștilor în raport cu a 
cetăţenilor în ceea ce priveşte nivelul 
dezirabil de dezvoltare şi manifestare a 
trăsăturilor analizate. 

 
Ulterior, pentru o rafinare a datelor s-a 

urmat un traseu similar celui anterior, fiind 
vizate de această dată dimensiunile din 
alcătuirea scorului global, respectiv: 
competenţă profesională, atitudine faţă de 
muncă şi competenţă socială, precum şi 
palierul itemilor consideraţi individual.  

Procedeele statistice aplicate (one-way 
ANOVA cu teste post-hoc Hochberg pentru 
varianţe presupus egale şi număr inegal de 
subiecţi) nu au adus însă un plus 
informaţional major, în esenţă confirmând 
starea de fapt constatată anterior. În evaluarea 
imaginii percepute, per ansamblu au fost 
surprinse acelaşi tip de diferenţe atât la 
nivelul celor trei dimensiuni analizate 
independent (tabelul 5), cât şi în considerarea 
individuală a celor 22 de itemi. Astfel, toate 
trăsăturile avute în vedere sunt cel mai slab 
reprezentate în rândul comunităţii comparativ 
cu celelalte două categorii, în timp ce 
poliţiştii şi potenţialii poliţişti au o 
reprezentare similară, nediferenţiată statistic 
pe nici unul dintre itemii evaluaţi. Se 
confirmă astfel atitudinea mai nefavorabilă a 
populaţiei faţă de Poliţie comparativ cu cea 
exprimată de grupul de egali şi de tinerii 
aspiranţi la statutul de poliţist, distanţa intra-
grup dintre imaginea apreciată ca reală şi cea 
plasată în sfera ideală, la nivelul tuturor 
grupurilor avute în vedere, precum şi 
inexistenţa diferenţelor inter-grup la nivel 
aspirațional.  

Excepţia faţă de situaţia remarcată la nivel 
global o constituie unul dintre rezultatele 
obţinute prin one-way ANOVA aplicată în 
cadrul dimensiunilor Diferenţiatorului 
Semantic cu referire la imaginea poliţistului 
model (tabelul 5). Astfel, dacă în ceea ce 
priveşte competenţa profesională şi atitudinea 
faţă de muncă nu se constată nici un fel de 
diferenţe semnificative statistic între cele trei 
grupuri (F nesemnificativ statistic, p>.05), în 
cazul competenţei sociale situaţia se prezintă 
distinct [F(2,391) = 4.38, p=.013]: populaţia 
generală şi poliţiştii înşişi indică un nivel 
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similar de expectanţă în raport cu abilităţile 
interpersonale pe care ar trebui să le posede 
un poliţist (p>.05), în timp ce aspiranţii la 
statutul de angajat în Poliţie sunt mult mai 
exigenţi cu reprezentanţii statului. Astfel, se 
pare că tinerii care se orientează spre acest 
sector apreciază în mai mare măsură 
necesitatea dezvoltării unor competenţe de 
factură socială la poliţistul model (M = 2.61, 

SD = .42) comparativ cu populaţia generală 
pe de o parte (M = 2.31, SD = .75) (p=.01), 
dar şi cu poliţiştii înşişi, pe de alta (M = 2.3, 
SD = .66) (p=.03). Itemii care generează 
aceste diferenţe includ elemente legate de 
prezenţa fizică („prezentabil”), abilităţile de 
comunicare sau calmul de care ar trebui să 
dea dovadă personalul instituţiei.   

 
Tabelul 5. Analiza de varianţă la nivelul dimensiunilor din componenţa imaginii poliţistului 
român 

Factor Categorie 
Actual   Ideal  

M (SD) F (df)  M (SD) F (df) 

Competenţă 
profesională 

Populaţie gen. .006 (1.2) 
 

80.24 (2, 39) *** 
 

 2.37 (.71) 

1.05 (2, 39) 
 

Aspiranţi  1.39 (.95)  2.52 (.59) 

Poliţişti  1.56 (.91)  2.41 (.62) 

Atitudine faţă de 
muncă 

Populaţie gen. -.041 (1.3) 
67.22 (2, 39) *** 

 

 2.40 (.75) 
1.60 (2, 39) 
 

Aspiranţi  1.38 (.99)  2.58 (.70) 
Poliţişti  1.47 (1.08)  2.38 (.66) 

Competenţă  
sociala 

Populaţie gen. .337 (1.22) 
72.29 (2, 39) *** 

 

 2.31 (.75) 
4.38 (2, 39) * 
 

Aspiranţi  1.69 (.95)  2.61 (.42) 
Poliţişti  1.60 (.92)  2.30 (.66) 

Notă:    * = p < .05,    *** = p < .001.          Abaterea standard apare în paranteză, imediat după medie 

 
 
Pe baza celor expuse anterior putem 

deduce preferința pentru proiecţii de tip 
holistic, mai puțin analitice sau nuanțate, atât 
în mediul extern, cât și la nivel intern. O 
potențială explicație ar putea să provină din 
sfera efectului de halo - ca tendinţă a 
evaluatorului de a face aprecieri asupra unor 
însuşiri în funcţie de impresia generală cu 
privire la cel evaluat (Sălăvăstru, 2004), fără 
a mai da atenție elementelor de 
individualizare. Totodată, această orientare 
spre o „impresie generală" poate să rezide în 
înclinația noastră spre economie cognitivă,  
respectiv de minimizare a efortului cognitiv 
pe care îl depunem în procesarea 
informațiilor în scopul conservării resurselor 
cognitive personale (Warwick, Rimmer, 
Blandford, Gow și Buchanan, 2009).  

 

Concluzii şi discuţii  

Prezenta cercetare se înscrie printre puținele 
încercări autohtone de analiză a imaginii 
Poliției, utilizându-se atât perspectiva internă 
(a personalului instituției), cât și cea externă 
(a comunității şi a aspiranţilor la statutul de 
poliţist). Rezultatele obținute ne-au permis să 
confirmăm primele trei ipoteze ale cercetării 

și să admitem ipoteza de nul în cazul celei de-
a patra.  

Astfel, am constatat un decalaj major între 
imaginea atribuită polițiștului de către 
comunitate și cea estimată de lucrătorii 
instituției. Această discrepanță dintre 
imaginea externă și cea internă nu este însă 
una deloc surprinzătoare, fiind în acord cu 
datele relevate de studii anterioare (Jabes, 
1998; Loffler, 1998). Mai mult decât atât, o 
organizație nu posedă o imagine singulară, ci 
multiple fațete (Halic și Chiciudean, 2007), 
astfel că fiecare grup care evaluează imaginea 
instituției va oferi o perspectivă diferită și 
implicit o imagine diferită (Freeman, 1984). 

O alternativă explicativă o poate constitui 
eroarea etnocentrismului, care subliniază 
tendinţa membrilor unui grup de a face 
atribuiri mai favorabile grupului de 
apartenenţă decât out-groupurilor 
(Deschamps, 1973 cf. Kopetz, 1999). Pe de 
altă parte, aprecierea mai favorabilă a 
polițiștilor privind propria imagine poate fi 
relaționată cu identificarea și tendința de 
protejare a identității organizaționale (Dutton, 
Dukerich și Harquail, 1994; Zinkhan, 
Jaishankar, Anupam și Hayes, 2001) sau a 
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stimei de sine personale (Dutton, Dukerich și 
Harquail, 1994). 

Totodată, distanțe semnificative statistic 
au rezultat și în privința raportării imaginii 
actuale la cea ideală, în cadrul tuturor 
grupurilor avute în vedere, însă cu o 
discrepanță mai redusă în cazul poliţiştilor şi 
potenţialilor poliţişti. Un asemenea decalaj 
era însă de așteptat, mai ales având în vedere 
că aproape niciodată imaginea 
percepută/actuală nu corespunde celei 
așteptate (Bouchet, 2014). Mai mult decât 
atât, în perioade de transformări – revenirea 
instituției în 1991 la denumirea de Poliție și 
implicit la rolul fundamental al acesteia: de 
sprijinire a cetățeanului – expectanțele 
publicului privind performanța/eficiența unei 
instituții depășesc aproape întotdeauna 
posibilitățile acesteia de a le realiza 
(Alisauskiene, 1998).  

În ceea ce privește ce-a de-a patra ipoteză, 
aceasta nu și-a găsit confirmarea, 
constatându-se un nivel ridicat de 
omogenitate la nivel aspirațional inter-
grupuri în ceea ce privește polițistul model. 
Acest fapt aduce cu sine un mare semn de 
întrebare. De ce polițiștii, la care ne așteptam 
să fie mult mai critici și să genereze o 
imagine dezirabilă mai nuanțată, conturează 
un profil similar celui proiectat de cetățeni? 
În formularea ipotezei se pornise de la 
premisa că experiența profesională și 
cunoașterea îndeaproape a solicitărilor și 
specificului profesiei vor aduce cu sine o 
atitudine mai realistă, reflectată într-o 
imagine relativ diferită de cea a populației 
generale şi chiar şi a aspiranţilor la statutul de 
apărător al legii. Însă, similar imaginii ideale 
creionate de comunitate și potenţialii poliţişti 
şi polițiștii înşişi au optat tot pentru o 
evaluare mai degrabă holistică, cu puternic 
caracter idealist, apreciind ca fiind necesar un 
nivel de dezvoltare și manifestare superior 
spre maxim al tuturor trăsăturilor evaluate. 
Este posibil oare ca modelul polițistului 
promovat de producțiile cinematografiei 
americane să constituie sursa unor asemenea 
așteptări supra idealizate? Sau această 
proiecție poate apărea ca un mecanism de 
supraevaluare a rolului propriu? 
Dezirabilitatea socială poate juca rolul 
principal? Până la momentul în care vom 
putea răspunde la aceste supoziții, atragem 

atenția asupra necesității unei atitudini mai 
flexibile și mai critice din partea polițiștilor, 
și nu în ultimul rând, mai realiste, pentru a nu 
se regăsi sub presiunea unor așteptări 
supradimensionate.  

Pe de altă parte, responsabilitatea 
promovării unei imagini realiste a polițistului 
revine însăși instituției. Comunicarea și 
prezentarea activității Poliției, inclusiv a 
limitelor acesteia, ar duce la o mai bună 
conștientizare din partea publicului a unor 
aspecte legate de munca de poliție și la 
stabilirea,  în manieră individuală, a criteriilor 
de evaluare a eficienței. O posibilă consecință 
negativă a faptului că rolul Poliției nu este 
clarificat suficient și perceput ca legitim o 
reprezintă posibilitatea ca polițiștii să fie 
marginalizați, stigmatizați sau izolați social 
(Meško, 1993, 1994 cnf. Meško și colab., 
1996). 

Mergând mai departe cu analiza datelor la 
nivel de itemi nu putem să nu remarcăm 
faptul că deși în puternică discrepanță cu 
imaginea apreciată drept ideală, atitudinea 
populației față de poliție nu este una negativă. 
Putem vorbi mai degrabă despre o imagine 
neutră, situată la confluența dintre favorabil și 
defavorabil. Nu considerăm acest fapt ca 
fiind o situație de dorit, însă nici nu putem să 
nu o menționăm, mai ales că vine în 
completarea unor cercetări anterioare: de 
exemplu, GfK Trust Index (2011) indică un 
nivel de 55% al încrederii românilor în 
Poliție. O variantă explicativă pentru această 
neutralitate a populației în raport cu Poliția 
poate fi aceea a formării incomplete sau 
neadecvate a imaginii pe care cetățenii o au 
asupra instituției, prin necunoașterea sau 
insuficienta informare asupra activității ori 
valorilor interne. Iar în acest context, cum 
precizam și anterior, principala 
responsabilitate revine instituției însăși, atât 
prin prisma membrilor organizației, ca și 
resursă de promovare a imaginii unei 
organizații (Belasen, 2008), cât și a sferei 
oficiale de comunicare cu exteriorul. 

Totodată, este posibil ca acest tip de 
imagine (neutră) să fie influențată de 
evaluarea pe termen lung a instituției, 
realizată independent de performanța actuală, 
aspect explicabil prin faptul că opiniile, 
atitudinile și valorile nu sunt entități separate, 
ci interrelaționate în manieră complexă. Mai 
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mult decât atât, există studii care au arătat că 
nivelul încrederii în poliție se află în strânsă 
legătură cu nivelul încrederii instituționale 
(Fry, 2013; Sharp și Johnson, 2009), reliefând 
tocmai insuficienta raportare la activitatea sau 
eficiența propriu-zisă a instituției. Astfel, o 
atitudine nefavorabilă per ansamblu și un 
nivel generalizat de neîncredere se propagă 
implicit și asupra evaluării instituției.  

Nu trebuie negată nici “povara trecutului” 
- o imagine a unei instituţii represive care a 
încurajat neîncrederea, uniformizarea şi 
delaţiunea în perioada comunistă și care, în 
ciuda multiplelor schimbări interne este 
posibil ca încă să își mai pună amprenta.  

Mai mult decât atât, influența asupra 
imaginii unei instituții poate să nu se limiteze 
doar la sfera interioară evaluatorului, la 
convingerile personale ale acestuia, ci poate 
fi puternic distorsionată de imaginile generate 
de mass-media, care nu au nici un fel de 
legătură cu performanța propriu-zisă. De cele 
mai multe ori presa menține interesul 
publicului prin accentuarea, uneori 
nejustificată, a unor subiecte legate de 
conduitele deviante ale unor polițiști 
(comportament violent, fapte de corupție, 
acte discriminatorii, utilizarea neadecvată sau 
excesivă a forței etc.), extrem de dezbătute pe 
toate palierele mediatice:  presă scrisă, 
televiziune, radio etc. De altfel, în toate 
societăţile poliţia reprezintă adesea o sursă a 
controverselor, deoarece constituie o forţă 
legitimă, interpusă între ceea ce înseamnă stat 
şi lege, pe o parte şi cetăţeni, pe de alta. 

Concluzionând, deși apreciem că datele 
obținute în cadrul prezentului studiu aduc un 
plus informațional important, atât pentru 
sfera academică, dar mai ales pentru cea 
practică, nu putem să nu menționăm și o serie 
de neajunsuri ale acestuia. Principala limitare 
se referă la loturile supuse cercetării. 
Participarea a fost una pe bază de voluntariat, 
fără a implica vreo procedură de selecție sau 
eșantionare a respondenților. Astfel, fiind 
vorba despre un lot de conveniență, nu putem 
extrapola rezultatele obținute la populația 
generală, fiind nevoiți să facem referiri strict 
la loturile studiate.  Mai  mult decât atât, deși 
abordarea imaginii instituției din cele două 
perspective, internă și externă este una foarte 
utilă, considerăm că  cercetările viitoare ar 
trebui să aibă în vedere și evaluarea imaginii 

proiectate în mass-media. Totodată, având în 
vedere rezultatele obținute, apreciem 
oportună analizarea imaginii (atât interne, cât 
externe) funcție de o serie de variabile 
diferențiatoare, cum ar fi, spre exemplu, 
corpul profesional al membrilor instituției 
(agenți/ofițeri), sau exercitarea unei funcții de 
conducere/execuție, în speranța că ar putea 
ajuta la nuanțarea datelor și implicit la 
clarificarea unora dintre întrebările apărute pe 
parcursul studiului. 
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APPENDIX  A 
Structura Diferenţiatorului semantic 

 
Dimensiune            

(Coeficient alpha Cronbach) 
Itemi 

Competenţă profesională 

(.91) 

1. Corect/Incorect  
2. Serios/ Neserios 
3. Profesionist / Neprofesionist  
4. Eficient/ Ineficient  
5. İnteligent / Prost     
6. Cult / İncult     
7. Profund / Superficial  
8. Responsabil / Iresponsabil  

Atitudine faţă de muncă 

(.93) 

9. İnspiră siguranţă / Nu inspiră siguranţă 
10. Disponibil   / İndisponibil 
11. Rapid  / Lent 
12. Implicat / İndiferent 
13. Pregătit profesional / Nepregătit profesional   
14. Responsabil  / İresponsabil   
15. Drept / Nedrept  
16. Interesat /Dezinteresat  

Competenţă socială 

(.87) 

17. Prezentabil / Neprezentabil 
18. Perseverent  / Tergiversant 
19. Comunicativ / Necomunicativ 
20. Sociabil / Nesociabil   
21. Disciplinat / Indisciplinat 
22. Calm / Nervos  

α (total) = .96
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Abstract 

This study presents the Romanian adaptation of Intelligence Structure Test (Intelligenz-Struktur-Test, IST). It 
describes the process of cultural adaptation and standardization. The psychometric characteristics of the Romanian 
version (normative data, reliability and validity) are described. These show that IST can be used in the Romanian 
cultural area with great confidence. Several supplementary validity studies conducted in Romania are also discussed. 

Keywords 

intelligence, cognitive ability testing, cultural adaptation, reliability, criterion validity 

 

Rezumat 

Studiul de faţă prezintă adaptarea în limba română a Testului Structurii Inteligenței (Intelligenz-Struktur-Test, IST). 
Sunt descrise procesul de adaptare al itemilor şi de standardizare a testului. Caracteristicile psihometrice ale versiunii 
româneşti (datele normative, fidelitatea şi validitatea) arată faptul că IST poate fi utilizat în arealul cultural românesc 
cu foarte mare încredere. Sunt discutate, de asemenea, studii de validare ulterioare realizate în România cu ajutorul 
acestui instrument.  

Cuvinte cheie 

inteligenţă, testarea abilităţii cognitive, adaptare culturală, fidelitate, validitate de criteriu 

 

Résumé 

Cette étude présente l'adaptation en roumain d`Intelligence Structure Test (Intelligenz-Struktur-Test, IST). Il décrit le 
processus d'adaptation et la standardisation des items. Caractéristiques psychométriques de la version roumaine 
(données normatives, la fiabilité et la validité) montre que l'IST peut être utilisé dans le millieu culturel roumain avec 
une grande confiance. Des études ultérieures effectuées en Roumanie en utilisant ce test, sont également discutés. 
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Notă: Datele care se referă la eșantionul 
normativ românesc au fost utilizate anterior 
acestui articol pentru a dezvolta normele 
românești ale testului. Rezultatele analizelor 
ce privesc caracteristicile psihometrice 
prezentate aici, precum și normele aferente, 
au fost raportate anterior în Liepmann, 
Beauducel, Brocke, Amthauer, Iliescu & 
Miron (2011). Ambii autori ai acestui articol 
au fost implicați în culegerea datelor 
respective. Al doilea autor al acestui articol a 
coordonat procesul de adaptare. Raportăm 
din nou o parte a acelor rezultate, precum și 
rezultate suplimentare, pentru a facilita 
accesul la aceste informații unei audiențe mai 
largi, de vreme ce manualul unui test 
psihologic (așa cum este lucrarea lui 
Liepmann et al., 2011) are un circuit închis și 
este mai greu accesibil tuturor psihologilor. 

 

Introducere 

Inteligenţa a fost, de-a lungul timpului, un 
subiect de studiu predilect al psihologilor, 
cercetarea acesteia fiind un domeniu prolific în 
cadrul ştiinţei psihologice. Astfel, au fost date o 
serie de definiţii şi structurate o serie de 
modele, inteligenţa fiind considerată a fi un 
construct „deschis” (cf. Brocke, 1999, 2000; 
Herrmann, 1973; Westermann, 1987). Drept 
urmare, au fost dezvoltate instrumente de 
măsură specifice modelelor teoretice propuse. 
Nu există un singur test care să poată fi 
considerat standard pentru evaluarea 
inteligenței generale. Instrumentele existente și 
consacrate diferă destul de mult între ele în 
ceea ce privește natura probelor, lungimea 
acestora, tipul de stimuli și, în mod poate 
neașteptat, componentele inteligenței pe care se 
concentrează. De aceea, este important ca orice 
test care susține că măsoară inteligența să 
explice și să definească, în mod cât mai clar, ce 
anume aspecte sau sub-componente măsoară 
din acest construct deschis (Liepmann, 
Beauducel, Brocke, Amthauer, Iliescu & 
Miron, 2011), pentru a face posibilă atât 
comparația cu alte instrumente, cât și 
extragerea unor concluzii privind validitatea de 
construct a noului instrument. 

Există un număr mare de teste validate de 
aptitudini și de inteligență, care măsoară un 
număr și mai mare de componente diferite ale 

funcționării intelectuale, fiecare având la bază 
așadar un anumit model teoretic (de exemplu 
modelul bifactorial – Spearman, 1904, sau 
modelul tridimensional – Guilford, 1967). 
Cercetările contemporane asupra inteligenţei 
concordă însă în propunerea unui model 
ierarhic al abilităţilor cognitive (Chen, Keith, 
Chen & Chang, 2009). Unul dintre cele mai 
comprehensive astfel de modele este considerat 
a fi teoria Cattell-Horn-Carroll (teoria CHC) 
(Carroll, 1993, 2005). Modelul CHC 
localizează abilităţile cognitive pe trei niveluri 
ierarhice: pe cel mai înalt nivel întâlnim 
factorul g, apoi - pe nivelul din mijloc - sunt 10 
abilităţi mai cuprinzătoare, pentru ca la nivelul 
de la bază să întâlnim 70 de abilităţi specifice 
(Chen, Keith, Chen & Chang, 2009). 

În domeniul psihologiei muncii și 
organizaționale, inteligența este un construct 
critic. Inteligența este considerată a fi cel mai 
bun predictor al performanței în muncă, relație 
care a fost  demonstrată și confirmată într-un 
număr mare de studii realizate în contexte, pe 
eșantioane, față de criterii și pentru ocupații 
foarte diverse (Ones, Viswesvaran & Dilchert, 
2005; Schmidt, 2002; Schmidt & Hunter, 
1998). Inteligența nu este doar relaționată cu 
performanța în muncă, în special cu 
performanța în sarcină, ci este un determinant 
cauzal demonstrat al achiziției de cunoștințe 
relaționate cu munca (McCloy, Campbell, & 
Cudeck, 1994; Ispas, Iliescu, Ilie, & Johnson, 
2010). 

În pofida importanței acestui construct, în 
România există puține teste de inteligență 
relevante. Exceptând formele învechite și 
lipsite de norme ori de informații de orice fel 
privind calitățile psihometrice, care circulă 
liber între psihologi, avem cunoștință de doar 
patru astfel de teste despre care se poate 
observa că au câteva publicații științifice care 
să sprijine validitatea lor. Unul din aceste teste, 
de curând adaptat pentru populația României, 
este Testul Structurii Inteligenței (IST), un test 
de evaluare comprehensivă a inteligenței care 
este utilizat pe scară largă în multe state 
europene, cu precădere în domeniul psihologiei 
muncii și organizaționale. Prezentul articol 
dorește să ofere informații referitoare la 
caracteristicile psihometrice ale variantei 
românești a acestui test, investigând aceste 
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caracteristici pe baza datelor normative culese 
în România. 

 

Metodă 

Instrument 

Testul Structurii Inteligenței (Intelligenz-

Struktur-Test, sau Intelligence Structure Test, 
IST) (Liepmann, Beauducel, Brocke, & 
Amthauer, 2007) a fost dezvoltat pe baza 
modelului CHC. Ediţia originală a testului (este 
vorba de IST 70) evalua doar doi factori. 
Actuala versiune, la care se referă întreg acest 
articol (IST 2000-R) măsoară, la nivel factorial 
primar, patru din cei șapte factori de 
convergență ai meta-modelului CHC: 
inteligența verbală, inteligența numerică, 
inteligența figurală și - într-un sens mai 
incluziv (ca sumă a inteligenței verbale, 
numerice și figurale) - raționamentul. La 
nivelul ierarhic secundar, testul se concentrează 
pe evaluarea “inteligenței fluide generale” (gf) 
și a “inteligenței cristalizate generale” (gc) 

(pentru detalii, a se consulta şi Liepmann et al., 
2011). În vreme ce constructul gf se referă la 
abilitatea de a rezolva probleme abstracte 
utilizând raționamentul inductiv – Horn (1988) 
concluzionând că inteligența fluidă per se s-a 
dezvoltat în afara influențelor culturale – 
constructul gc (inteligența cristalizată) se 
manifestă prin cunoştințele acumulate şi prin 
abilitatea de a gândi logic utilizând concepte 
care au fost învățate, avându-şi rădăcinile în 
influenţele sistematice ale contextului cultural. 
Dezvoltarea IST este, prin urmare, bazată pe 
meta-modelul CHC, cu specificarea factorilor 
gf/gc la cel de-al doilea nivel ierarhic 
(Liepmann et al., 2011). 

IST constă din două secțiuni individuale 
(module), anume Modulul de Bază și Modulul 
Extins. În Tabelul 1 sunt prezentate 
măsurătorile ce se pot efectua asupra 
inteligenţei prin intermediul acestor module 
(pentru detalii, a se consulta Liepmann et al., 
2011). 

Modulul de Bază cuprinde patru subscale: 
inteligența verbală (V), numerică (N), 
figurală (F) şi raționamentul (R). Primele trei 
subscalele (V, N şi F) ale Modului sunt 
compuse, fiecare din câte trei “grupuri de 
sarcini” separate. Astfel, pentru inteligenţa 
verbală aceste grupuri de sarcini sunt: 

Completare de propoziţii (CP), Analogii 
Verbale (AV) şi Similarităţi Verbale (VS). 
Pentru inteligenţa numerică, cele trei grupuri 
de sarcini specifice sunt: Calcule (CA), Serii 
Numerice (SN) şi Semne Numerice (SE) iar 
inteligenţa figurală este evaluată prin Selecţia 
Figurilor (SF), Cuburi (CU) şi Matrici (MA). 
De menţionat că aceste grupuri “individuale 
de sarcini nu pot fi interpretate ca abilități de 
sine stătătoare; doar scalele care au fost 
construite (agregate) din grupurile de sarcini 
pot fi considerate a fi de sine stătătoare” 
(Liepmann et al., 2011, p. 17). Scala de 
raționament este calculată din suma primelor 
trei subscale.  

Modulul Extins evaluează aspectele 
relevante ale cunoașterii, cunoaştere care a fost 
codificată prin aspectele verbale (VK), 
numerice (NK) și figurale (FK). Se aplică un 
test de cunoştinţe ce constă din întrebări din 
diferite domenii (geografie, istorie, economie, 
artă etc.) și se poate calcula o sumă a scorului 
pentru cunoaștere, care e derivată din aceste 
scoruri parțiale. Scorurile factorilor gf și gc 
sunt evaluate prin combinarea Modulului de 
Bază și a celui Extins.  

Administrare. IST se administrează în mod 
tradițional în formă creion-hârtie, cu limită de 
timp. Modulul de bază se administrează în 77 
de minute, la care se adaugă aproximativ 15 
minute pentru instructaj, aceasta ridicând 
timpul necesar Modulului de Bază la 
aproximativ 90 de minute, adică o oră și 
jumătate. Modulul extins se administrează cu o 
limită de 40 de minute, la care se adaugă doar 
două minute pentru instructaj. Pentru 
administrarea tuturor modulelor sunt așadar 
necesare aproximativ 2 ore și 20 de minute 
(144 de minute). 

Forme paralele. IST prezintă două forme 
paralele, cu acelaşi conţinut de sarcini: A şi B. 
Atât pentru Forma A, cât și pentru Forma B se 
asigură evaluarea printr-un modul de bază și 
unul extins. Aceste forme diferă doar prin 
ordinea sarcinilor și a distractorilor. Utilitatea 
formei paralele este legată de minimizarea 
contagiunii completării individuale cu 
discuțiile de grup (atunci când se procedează la 
o administrare de grup a IST) şi nu de 
posibilitatea aplicării repetate a testului la un 
interval de timp scurt între sesiunile de testare 
(Liepmann et al., 2011).  
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Tabelul 1. Dimensiunile inteligenței în IST 

Modulul de Bază 

(1) Inteligență verbală (V: abilități de raționament relaționate cu limbajul) 

(2) Inteligență numerică (N: abilități de raționament numeric) 

(3) Inteligență figurală (F: abilități de raționament figural-spațiale) 

(4) Raționament (R: raționament logic cu cunoștințele) 

Modulul Extins 

(5) Cunoștințe codificate verbal (VK) 

(6) Cunoștințe codificate 
numeric 

(NK) 

(7) Cunoștințe codificate figural (FK) 

(8) Cunoștințe (K: cunoștințe cu o componentă de raționament logic) 

Indici generali 

(9) gf (gf: inteligență fluidă, sau raționament fără cunoștințe) 

(10) gc (gc: inteligență cristalizată, sau cunoștințe fără o componentă de 

raționament) 

(11) g (g: inteligență generală) 

Notă: Preluat după Tabelul 1.1 (Liepmann et al., 2011, p. 16). 

 
 

Procedură 

Adaptarea itemilor. Adaptarea într-o altă 
cultură şi limbă a unui test psihologic, care 
conţine itemi verbali, începe desigur cu 
traducerea lor - aceasta fiind doar prima 
etapă. Procesul este unul mai complex şi 
implică adesea decizii referitoare la adaptarea 
culturală a unor itemi, reformularea sau, 
uneori, chiar schimbarea altora. Este şi cazul 
testului de faţă, a cărui scale au trecut, mai 
mult sau mai puţin, prin transformări în 
procesul de adaptare în limba română. Un 
astfel de demers este necesar pentru a 
“asigura echivalența constructului măsurat, 
echivalența de măsurare și echivalența 
psihologică a scorurilor” (Liepmann et al., 
2011, p. 63). Desigur, nu este foarte dificil de 
intuit ce grupe de sarcini au necesitat o 
“intervenţie” mai pronunţată, având în vedere 
că unele sunt foarte “impregnate cultural”. 
Astfel, pentru Modulul de Bază, 
testele/sarcinile care compun scalele 
Raţionamentului Numeric şi a celui Figural 
(itemii având conţinut numeric, respectiv 
figural) - nefiind moderate cultural, nu au fost 
modificate. Pentru sarcinile aparţinând scalei 
Raţionament Verbal a fost necesară o 
traducere mai atentă (distractorii având 
uneori caracteristici fonetice tipice) însă nici 
aici nu au fost operate modificări majore faţă 
de varianta originară a testului.  

Probleme de adaptare au apărut cu adevărat 
pentru Modulul Extins. Sarcina de rezolvat 
constă - aşa cum am prezentat în paragraful 
referitor la descrierea intrumentului - într-un 
test de cunoştinţe ce conţine itemi ce ţin de 
artă, cultură, istorie, geografie, cunoştinţe din 
viaţa cotidiană, etc. itemi ce pot fi universali 
sau localizaţi cultural. Un aspect care însă a 
ajutat procesul de adaptare a acestor itemi a 
fost faptul că autorii IST au făcut de la început 
clar care anume itemi au semnificație locală și 
care au semnificație universală. Nu vom insista 
în materialul de faţă pe procesul laborios de 
adaptare a Modulului Extins datorită faptului 
că dorim să ne concentrăm în continuare pe 
prezentarea adaptării Modulului de Bază 
(pentru mai multe detalii privind traducerea şi 
adaptarea itemilor se poate consulta Liepmann 
et al., 2011). 

Culegerea datelor. Datele au fost culese în 
perioada septembrie 2010 - martie 2011 de un 
număr de 26 de operatori angajați de o 
companie de cercetare de piață, recompensați 
pentru această activitate, supervizați și 
verificați atât, prin sondaj, în calitatea muncii, 
cât și, integral, în ceea ce privește faptul că 
testele au fost aplicate. Testul a fost aplicat față 
în față, în cea mai mare parte a cazurilor în 
mod individual și la domiciliul participanților. 
Selecția participanților s-a făcut în fiecare 
punct de eșantionare pe baza metodei rutei cu 
pas de eșantionare. Ruta a presupus plecarea 
dintr-un punct ales aleator în respectiva 
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localitate și instrucțiuni pentru cotirea la stânga 
la fiecare intersecție pară și apoi la dreapta la 
fiecare intersecție impară. Pasul de eșantionare 
a vizat fiecare a zecea gospodărie. S-a permis 
administrarea testului mai multor participanți 
din aceeași gospodărie, în cazul în care aceștia 
se potriveau criteriilor de incluziune și erau 
doritori să participe. Participanții nu au fost 
recompensați în vreun fel pentru participare. 

 

Participanți 

Eșantionul 1. Eșantionul normativ al IST în 
România este format din 2038 de persoane, 
având vârste între 14 și 65 de ani (M = 31.07, 
SD = 13.13) (Liepmann et al., 2011). De 
principiu, construcția eșantionului a plecat de 
la structura populației României, așa cum a 
fost aceasta raportată de Recensământul 
populaţiei din 2002, de vreme ce datele 
ultimului Recensământ - cel din 2011 - au 
fost prezentate de către Institutul Naţional de 
Statistică al României ulterior perioadei la 
care au fost culese datele în vederea adaptării 
IST în România şi anume septembrie 2010 - 
martie 2011. În populația României categoria 
de vârstă 41-65 de ani are o cotribuţie foarte 
mare la procentul total, reprezentând 
42.51% ; practic jumătate din populația 
României se plasează în acest interval de 
vârstă. Un eșantion care ar fi reflectat întru 
totul structura populației ar fi 
suprareprezentat așadar această categorie de 
vârstă, însă ar fi dus la o reprezentare 
neadecvată a celorlalte grupe de vârstă. Din 
acest motiv, a fost redusă la jumătate 
categoria de vârstă 41-65 de ani (21.25% în 
loc de 42.51%), iar procentele obținute astfel 
au fost redistribuite celorlalte categorii de 
vârstă, în funcție de proporția acestora. 
Procedura utilizată este prezentată pe larg și 
în Liepmann et al. (2011). 

Eșantionul normativ românesc al IST a 
fost echilibrat atent și în ceea ce privește zona 
de proveniență a participanților (Liepmann et 
al., 2011, p. 66). România se împarte 
tradițional, aspect regăsit preponderent în 
studiile de sociologie sau economie, în 
conformitate cu recomandările Institutului 
Național de Statistică, în 8 zone geografice: 
Zona 1 (Nord-Est), Zona 2 (Sud-Est), Zona 3 
(Sud), Zona 4 (Sud-Vest), Zona 5 (Nord-
Vest), Zona 6 (Nord), Zona 7 (Centru) și 

Zona 8 (București). Cu toate că nu există 
dovezi empirice pentru faptul că aceste zone 
statistice ar defini și omogenități sau 
diferențe de natură psihologică (studii 
anterioare realizate în România nu au 
demonstrat diferențe semnificative în 
abilitățile cognitive ale participanților care 
provin din zone diferite ale țării; de exemplu 
Jackson, Iliescu, & Glinta, 2008; Naglieri, 
Bardos, Iliescu, & Livinti, 2008), 
recomandarea Institutului Național de 
Statistică a fost urmată în procesul de 
adaptare a IST în România (pentru detalii 
vezi Liepmann et al., 2011). 

Efecte datorate genului și vârstei. Din 
analizele efectuate asupra datelor culese pe 
acest eşantion s-a demonstrat că există 
diferențe semnificative în funcție de vârstă, 
pentru scorul total (F[6,2030] = 4.91, p < 
.001) și pentru cele trei scale ale Modulului 
de Bază: Raționament Verbal (F[6,2030] = 
4.44, p < .001), Raționament Numeric 
(F[6,2030] = 2.20, p < .05) și Raționament 
Figural (F[6,2030] = 5.69, p < .001). Aceasta 
confirmă faptul că este absolut necesar ca 
normele IST să fie diferențiate în funcție de 
vârstă (pentru detalii a se consulta şi 
Liepmann et al., 2011). 

Distribuția eșantionului pentru variabila 
gen este egală pentru femei și bărbați (1020 
de bărbaţi și 1018 femei). Cele mai multe 
studii au demonstrat că abilitățile mentale 
generale nu diferă semnificativ între femei și 
bărbați. Analizele efectuate asupra 
eșantionului normativ confirmă acest 
principiu: s-a constatat că diferențele de gen 
pentru scorul total (Modulul de Bază) nu sunt 
semnificative statistic: t(1866) = .06, ns. De 
asemenea, sunt nesemnificative statistic 
diferențele de gen pentru scalele Raționament 
Verbal (t[1866] = 1.77, p > .05), Raționament 
Numeric (t[1866] = .52, ns.) și Raționament 
Figural (t[1866] = .85, ns.). Aceste rezultate 
confirmă faptul că nu este necesar sau 
oportun să fie calculate norme diferențiate în 
funcție de gen (Liepmann et al., 2011). 

Eșantionul 2. Eşantionul utilizat pentru a 
calcula coeficientul de fidelitate test-retest a 
fost format din 228 persoane (102 bărbaţi şi 
124 femei, cu vârste între 18 și 35 de ani (M 
= 25.73, SD = 4.97). A doua administrare a 
IST a fost făcută după aproximativ 2 luni. 
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Prima administrare la participanții acestui 
eșantion a fost inclusă și în Eșantionul 1. 

 

Strategie analitică 

Analiza prezentată aici se concentrează 
asupra caracteristicilor psihometrice ale IST. 
Sunt efectuate analize de fidelitate pentru 
scalele și scorurile consolidate ale testului: 
consistența internă a fost calculată pe baza 
Eșantionului 1, iar stabilitatea test-retest a 
fost calculată pe baza Eșantionului 2. Sunt 
apoi prezentate analize care oferă informații 
despre validitatea de construct a testului: 
corelații inter-scale, atât pentru Modulul de 
Bază cât și pentru Modulul Extins, analiza 

factorială exploratorie și analiza factorială 
confirmatorie. 
 

Rezultate 

Fidelitate 

Tabelul 2 prezintă indicii de consistență 
internă calculați pentru subscalele, scalele și 
scorul total din Modulul de Bază, precum şi 
corelaţiile test-retest pentru scorurile 
Modulului de Bază (reamintim faptul că, în 
ceea ce urmează, vom raporta datele obţinute 
pentru Modulul de Bază, detalii referitoare la 
Modulul Extins putând fi consultate în 
Lipman et al., 2011).  

 
 

Tabelul 2. Fidelitățile scalelor şi stabilitatea test-retest a scorurilor IST pentru Modulul de 

Bază 

 Scala Alpha Split-Half Stabilitate test-retest 

SC Completarea de fraze .74 .61 .85 

VA Analogii Verbale .73 .62 .87 
VS Similarități Verbale .79 .71 .85 

CA Calcule .83 .77 .89 
NS Serii Numerice .85 .66 .91 

SI Semne Numerice .83 .80 .89 
FS Selecția Figurilor .79 .73 .89 

CU Cuburi .81 .75 .89 
MA Matrici .74 .66 .86 

VR Raționament Verbal .87 .76 .92 
NR Raționament Numeric .92 .82 .95 

FR Raționament Figural .89 .76 .93 
R Raționament .95 .82 .97 

Notă: Coloanele indicând indicii alpha și de stabilitate test-retest sunt preluate după Tabelul 6.4 
(Liepmann et al., 2011, p. 67) şi Tabelul 6.6 (Liepmann et al., 2011, p. 68). Indicele Split-half este 

calculat prin metoda odd vs. even. 

 
 

Corelații inter-scale 

Au fost calculate, pe baza eșantionului 
normativ românesc (Eșantionul 1), corelațiile 

pentru subtestele Modulului de Bază (Tabelul 
3) respectiv corelaţiile între scalele și scorul 
total ale aceluiași modul (Tabelul 4). 

 
Tabelul 3. Corelații pentru subscalele Modulului de Bază 

  SC VA VS CA NS SI FS CU MA 

SC Completarea de fraze -         
VA Analogii Verbale .49 -        

VS Similarități Verbale .49 .57 -       
CA Calcule .34 .48 .43 -      

NS Serii Numerice .37 .46 .43 .59 -     
SI Semne Numerice .33 .42 .37 .57 .57 -    

FS Selecția Figurilor .30 .35 .34 .44 .43 .39 -   
CU Cuburi .27 .31 .30 .35 .41 .36 .47 -  

MA Matrici .36 .37 .33 .40 .46 .40 .41 .45 - 
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Notă: Preluat după Tabelul 6.12 (Liepmann et al., 2011, p. 72). 

Tabelul 4. Corelații pentru scalele Modulului de Bază 

  VR NR FR R 

VR Raționament Verbal -    
NR Raționament Numeric .56 -   

FR Raționament Figural .48 .59 -  
R Raționament .80 .88 .82 - 

Notă: Preluat după Tabelul 6.13 (Liepmann et al., 2011, p. 72). 

 
 

Analiza factorială 

Pentru a aprofunda indiciile referitoare la 
validitatea de construct a IST, a fost efectuată 
şi o analiză factorială exploratorie. Aşa cum 
am prezentat, IST postulează existența a trei 
componente fundamentale ale inteligenței, în 
Modulul de Bază, ceea ce înseamnă că aceste 
trei componente ar trebui să se remarce ca 
structuri de sine stătătoare într-un demers 

factor-analitic. Tabelul 5 prezintă rezultatele 
analizei factoriale realizate. Extracția 
factorilor a fost realizată în axe principale 
(engl. principal axis factoring) și rotația 
ulterioară a fost una oblică (Oblimin). 
Criteriul de oprire a algoritmului de extracție 
utilizate (graficul scree-plot și extracția unui 
număr de factori prescris de constructul 
analizat) indică o soluție în 3 factori. 

 
 

Tabelul 5. Rezultatele analizei factoriale exploratorii pentru scalele Modulului de Bază 

   Componentă 

   1 2 3 

Numeric CA Calcule .77 .04 -.03 

SI Semne Numerice .73 -.02 .03 
NS Serii Numerice .66 .05 .11 

Verbal VS Similarități Verbale .01 .75 -.02 
VA Analogii Verbale .15 .69 -.06 

SC Completarea de fraze -.08 .66 .08 
Figural CU Cuburi -.05 -.03 .79 

FS Selecția Figurilor .16 .05 .50 

MA Matrici .13 .12 .47 

  Eigenvalue 3.84 .51 .35 

Notă: Factorizare în axe principale, cu rotație Oblimin.  
Preluat după Tabelul 6.16 (Liepmann et al., 2011, p. 74). 

 
 
Tabelul 6. Rezultate ale studiilor de validitate convergentă realizate cu IST în România 

  Raven GAMA MAB 

Scorurile subscalelor de baza min .14 .17 .25 

 max .63 .40 .42 
 mediana .41 .31 .33 

Scorurile scalelor de baza min .32 .30 .38 
 max .61 .47 .49 

 mediana .51 .34 .43 
Scorurile scalelor extinse min .14 .29 .40 

 max .27 .38 .44 
 mediana .23 .37 .41 

Rationament mediana .59 .43 .54 
Cunostinte mediana .26 .41 .51 

Scorul total mediana .55 .50 .59 

Notă: Prelucrat după Tabelul 6.19 (Liepmann et al., 2011). 
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Tabelul 7. Rezultate ale studiilor de validitate de criteriu realizate cu IST în România 

  Perf. profesională Perf. academică 

Scorurile subscalelor de baza min .12 .03 

 max .54 .41 
 mediana .29 .23 

Scorurile scalelor de baza min .25 .10 
 max .47 .45 

 mediana .35 .25 
Scorurile scalelor extinse min .23 -.10 

 max .33 .33 
 mediana .27 .20 
Rationament mediana .42 .29 

Cunostinte mediana .33 .25 
Scorul total mediana .42 .34 

Notă: Prelucrat după Tabelul 6.19 (Liepmann et al., 2011). 
 

 
Tot în vederea testării validităţii de 

construct a IST au fost efectuate şi trei 
analize factoriale confirmatorii prin metoda 
modelării ecuațiilor structurale: una pentru 
datele rezultate din Modulul de Bază, a doua 
pentru datele aferente Modulului Extins, iar a 
treia pentru datele combinate ale celor două 
module (Figurile 1-3). Menționăm că scopul 
acestor analize este printre altele și acela de a 
genera ponderile și funcțiile necesare pentru 
calcularea factorilor latenți gf (inteligența 
fluidă) și gc (inteligența cristalizată). 

 

Discuție 

În acest scurt articol au fost prezentate date care 
privesc forma românească a Testului Structurii 
Inteligenței (IST), un test de abilități cognitive 
comprehensiv utilizabil în varii domenii ale 
practicii dar utilizat în mod tradițional cu 
precădere în domeniul psihologiei muncii și 
organizaționale. Au fost prezentate, cu intenția 
de a le face mai accesibile unei audiențe largi, 
date care în parte au fost raportate și în 
manualul românesc al testului (Liepmann et al., 
2011) și analize care se bazează pe eșantionul 
normativ al IST în România. În mod specific, s-
au prezentat date care privesc caracteristicile 
psihometrice alte IST, precum fidelitatea și 
validitatea de construct. 

Fidelitatea IST. Datele arată că fidelitatea 
scorurilor pentru subscale este bună (alpha de 
.73-.85; split-half de .61-.80, test-retest de .85-
.91), la fel ca și fidelitatea pentru scorurile 
scalelor (alpha de .87-.92; split-half de .76-.82, 
test-retest de .92-.95). Scorul total are o 

fidelitate excelentă (alpha de .95; split-half de 
.82, test-retest de 97). 

Dorim să facem un comentariu cu referire 
la indicii de consistență internă split-half. 
Aceștia sunt utilizați uneori în calculul 
consistenței interne pentru testele de inteligență 
aplicate cu limită de timp pentru a compensa 
faptul că răspunsurile lipsă, care nu sunt date 
deoarece persoanele testate nu au ajuns la 
completarea respectivului item, sunt marcate 
drept răspunsuri greșite. Considerăm că acești 
indici split-half sunt subestimari crase ale 
fidelității reale a testului și variază mult în 
funcție de modalitatea în care sunt calculați 
(odd vs. even, first half vs. second half, 
Guttman’s split-half etc.). În condițiile în care 
un test este administrat cu limită de timp, 
răspunsurile lipsă sunt echivalente cu non-
răspunsurile la nivelul scorării, iar modalitatea 
de calcul a fidelității ar trebui să fie consistentă 
cu modalitatea de calcul a scorurilor. Indicele 
alpha este echivalent, din punct de vedere 
matematic, cu o medie a tuturor posibilelor 
split-half-uri și este de aceea net superior 
indicelui split-half. Menționăm și faptul că 
programele statistice tratează diferit calculul 
indicelui alpha atunci când răspunsurile sunt 
marcate ca fiind greșite sau atunci când sunt 
marcate ca lipsind. În calculul nostru pentru 
indicele alpha răspunsurile de "0" care exced 
ultimul răspuns de "1" al scalei au fost marcate 
ca nefiind date (răspunsuri lipsă). La drept 
vorbind, și aceasta este o subestimare, de 
vreme ce este posibil ca unii participanți la 
testare să fi ajuns la o parte din acele întrebari 
și să nu fi știut răspunsurile corecte. Pentru a 
concluziona, considerăm indicii split-half ca 
fiind subestimări nerealiste ale consistenței 
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interne a testului, dar îi raportăm în Tabelul 2 
pentru cititorii care doresc să observe o paletă 
mai largă de indicatori statistici. 

 

 

Figura 1. Analiza factorială confirmatorie, soluția complet standardizată pentru Modulul de 

Bază al IST  
Notă: Indici de potrivire ai modelului: χ2 = 81.91; df = 25; p = .000; Root Mean-Square Error Of 

Approximation (RMSEA) = .047; Standardized Root Mean-Square Residual (SRMR) = .025; 

Comparative Fit Index (CFI) = .983; Bentler-Bonett Normed Fit Index = .975. Preluată după Figura 6.1 
(Liepmann et al., 2011, p. 76). 
 

 
 

 

Figura 2. Analiza factorială confirmatorie, soluția complet standardizată pentru Modulul 

Extins al IST 
Notă: Indici de potrivire ai modelului: χ2 = 159.84; df = 25; p = .000; Root Mean-Square Error Of 

Approximation (RMSEA) = .073; Standardized Root Mean-Square Residual (SRMR) = .053; 

Comparative Fit Index (CFI) = .972; Bentler-Bonett Normed Fit Index = .967. Preluată după Figura 6.2 
(Liepmann et al., 2011, p. 77). 
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Figura 3. Analiza factorială confirmatorie, soluția complet standardizată pentru modelul 

complet al IST 
Notă: Indici de potrivire ai modelului: χ2 = 432.244; df = 116; p = .000; Root Mean-Square Error Of 

Approximation (RMSEA) = .052; Standardized Root Mean-Square Residual (SRMR) = .039; 
Comparative Fit Index (CFI) = .963; Bentler-Bonett Normed Fit Index = .950. Preluată după Figura 6.3 

(Liepmann et al., 2011, p. 78). 

 
 
În consonanță cu Liepmann et al. (2011, 

p. 67), considerăm că, în lumina nivelului 
mare de fidelitate demonstrat de indicii de 
stabilitate test-retest și de consistență internă, 
”scorurile scalelor IST (Raționament Verbal, 
Raționament Numeric și Raționament 
Figural), precum și scorul total al IST 
(Raționament), extrase din Modulul de Bază, 
pot fi utilizate pentru decizii cu impact major 
asupra persoanei testate. Scorurile subscalelor 
însă, deși rezonabil de fidele, nu ar trebui 
utilizate în decizii, ci doar pentru enunțare de 
ipoteze legate de constructele măsurate.” 

Corelații inter-scale. Corelațiile interscale 
raportate relevă faptul, aşteptat de altfel (fiind 
vorba de un test de abilităţi cognitive), că 
toate subscalele și scalele Modulului de Bază 
corelează puternic între ele iar corelațiile sunt 
semnificative. De asemenea, se poate 
constata că subtestele care compun o anumită 

scală corelează mai puternic între ele decât cu 
alte subteste, care compun alte scale, ceea ce 
susţine argumentele legate de validitatea de 
construct IST. Trebuie să menționăm că, în 
ciuda imaginii pozitive pe care o reflectă în 
datele noastre, din păcate structura 
corelațiilor interscale (adică faptul că scalele 
presupuse a face parte dintr-un anumit factor 
corelează mai puternic între ele decât cu alte 
scale care se presupune că fac parte din alt 
factor latent) nu este decât un indicator vag al 
validității de construct, iar analiza factorială, 
în mod special cea confirmatorie, este un 
indicator mult mai robust. 

Analiza factorială. Așa cum arată datele 
rezultate din analiza factorială exploratorie, 
cei trei factori sunt foarte bine evidențiați și 
coincid cu scorarea indicată de materialele 
testului. Subtestele sunt de asemenea foarte 
slab saturate în factorii cărora nu le aparțin, 
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fenomen care accentuează valoarea 
rezultatului analizei factoriale în evidențierea 
validității de construct a testului (Liepmann 
et al., 2011). În ceea ce privește analiza 
factorială confirmatorie, considerăm la fel ca 
și Liepmann et al., (2011) că datele arată o 
structură a Modulului de Bază aproape 
perfectă, o structură a Modulului Extins bună 
și o structură combinată foarte bună. 

Alte discuții. Aceste analize statistice 
realizate pe baza datelor normative culese 
pentru România sunt importante în susţinerea 
validităţii testului în context românesc. Ele 
însă nu îşi dovedesc o relevanţă practică dacă 
nu sunt susţinute şi de alte studii efectuate în 
context românesc cu acest instrument. 
Liepmann et al. (2011) discută un număr de 
studii realizate pe diverse eșantioane pentru a 
demonstra validitatea concurentă a IST, 
precum și validitatea sa de criteriu. La drept 
vorbind, aceste studii punctuale nu sunt 
neapărat necesare în cazul unui construct atât 
de documentat precum inteligența. În mod 
evident, avem mai mult de 100 de ani de 
studii care demonstrează că inteligența este 
un excelent predictor al performanței 
profesionale; în acest context probarea 
faptului că un test anume are o bună 
validitate de construct face ne-necesare studii 
punctuale care să arate că acesta are o bună 
validitate de criteriu. Totuși, astfel de studii 
realizate în România, fiind atât de rare, au cu 
atât mai multă valoare și dorim să rezumăm 
concluziile lor aici. 

Au fost utilizate mai multe eșantioane 
pentru a corela scorurile IST cu rezultatele 
altor teste de inteligență deja validate pe 
teritoriul României (vezi şi Liepmann et al., 
2011). Scorurile IST au fost corelate cu 
scorurile Raven SPM (Standard Progressive 

Matrices) (în două eșantioane, anume n = 86 
și n = 267), de asemenea cu scorurile GAMA 
(General Adult Mental Ability) (n = 179) şi 
cu scorurile MAB-2 (Multidimensional 

Aptitude Battery) (n = 211) (pentru detalii a 
se consulta Liepmann et al., 2011). Tabelul 6 
rezumă aceste studii de validitate 
convergentă. Se poate observa o convergență 
a scorurilor totale în aria de r = .50-.59, cu o 
acoperire, cel puțin pentru Raven și GAMA, 
mult mai bună pentru scorurile componentei 
de Raționament din IST decât pentru 
scorurile componentei de Cunoștințe, ceea ce 

era de așteptat dată fiind natura nonverbală a 
celor două teste menționate mai sus. Mai 
menţionăm că cea mai mare corelație a unui 
subtest IST cu testul Raven a fost identificată 
cu subtestul MA (Matrici), care este și cel 
mai asemănător ca principiu cu celebrele 
matrici ale testului Raven. 

Au fost, de asemenea, realizate și câteva 
studii care privesc validitatea de criteriu a 
IST pentru performanța profesională (două 
eșantioane, de n = 148 și n = 172) și cea 
academică (n = 202). Tabelul 7 rezumă aceste 
studii. Concluziile sunt în consonanţă cu 
rezultatele raportate în diverse metaanalize 
care investighează influența abilităților 
mentale generale asupra performanței 
profesionale. Mediana indicilor de corelație 
pentru scorul total este de r = .42 pentru 
performanța profesională și de r = .34 pentru 
performanța academică. 

 

Concluzii 

Considerăm că datele prezentate referitor la 
versiunea românească a IST şi rigurozitatea 
întregului demers de adaptare culturală prin 
care acest test a trecut îl recomandă ca pe un 
test valid, care poate fi utilizat cu încredere 
ridicată pentru a face predicţii în diverse 
situaţii profesionale sau academice. Având în 
vedere faptul că este, în acest moment, 
singurul test din România care asigură 
evaluarea inteligenţei integral pe baza 
modelului CHC (tendinţele recente de studiu 
în domeniu, aşa cum menţionam şi în 
introducere, concentrându-se pe modelele 
ierarhice ale inteligenţei) face din IST un 
instrument nu doar valid, dar şi foarte util şi 
unul care poate aduce informaţii suplimentare, 
mai complexe şi comprehensive, comparativ 
cu alte teste de inteligenţă aflate la îndemâna 
psihologilor români.  
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METODOLOGIE 

Utilizarea hărții constructelor în demersul de 

elaborare a probelor psihologice  
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Abstract 

The development of a new psychological test or adapting some existents psychological instruments are processes that 
involves several steps. The failure to comply the entire development cycle of a psychological test exert immediate 
effects on all forms of validity of the instrument. The measurement in psychology takes specific issues, those related to 
the construct measurement being the most sensitive because of the indirect nature and the strong subjectivity 
characteristics. For this reason, especially in the development of a new test, the focus on a good construct 
operationalization is essential as a stage in the construct validity study. This process, called “construct map definition, 
are implemented in the creation of a new test process, but is often overlooked in practice. We will attempt to define the 
role and place of the construct map in the approach of developing psychological tests and the presentation of some 
useful techniques for this task. 

Keywords 

construct map, validity, constructs, operationalization, psychological tests 
 

Rezumat 

Elaborarea unor probe psihologice noi sau adaptarea unor instrumente de diagnostic psihologic deja existente sunt 
procese care presupun parcurgerea mai multor etape. Nerespectarea întregului ciclu de dezvoltare a unei probe 
psihologice poate exercita efecte imediate asupra tuturor formelor de validitate ale instrumentului. Măsurarea în 
psihologie îmbracă aspecte speciale, mai sensibile fiind cele relaționate constructului măsurat din cauza caracterului 
puternic subiectiv și indirect al acestora. Din acest motiv, în special la crearea unui instrument nou, se pune accent pe o 
bună operaționalizare a constructelor ca etapă în studiul validității la construct. Acest proces poartă numele de definire 
a hărții constructelor, se implementează la crearea unui instrument nou și la adaptarea (sau revizia) unor instrumente 
existente și este, de multe ori, omis în practică. Vom încerca să definim rolul și locul hărții constructelor în demersul 
de elaborare a probelor psihologice precum și prezentarea unor tehnici utile în acest sens. 

Cuvinte cheie 

harta constructelor, validitate, constructe, operaționalizare, probe psihologice  
 

Résumé 

L’élaboration des nouvelles épreuves d’évaluation psychologique ou l’adaptation des instruments de diagnostique 
psychologique déjà existants sont des processus qui supposent plusieurs étapes. Ne pas suivre le cycle entier du 
développement d’une épreuve psychologique peut avoir des effets immédiats sur toutes les formes de validité de 
l’instrument. L’évaluation en psychologie suppose des aspects spéciaux, plus sensibles étant ceux liés au concept 
évalué à cause du caractère subjectif et indirect très puissant du celui-ci. A cause de cette raison, notamment dans le 
cas de la construction d’une nouvelle mesure, on met l’accent sur une bonne opérationnalisation des concepts comme 
étape dans l’étude de la validité conceptuelle. Ce processus est appelle « définition de la carte des concepts », est utilisé 
lors de la création d’une nouvelle épreuve ou de l’adaptation (et révision) des instruments existants, et est souvent omis 
en pratique. Nous allons essayer de définir le rôle et la place de cette carte des concepts dans l’élaboration des épreuves 
psychologiques, ainsi que de présenter des techniques utiles.  

Mots-clés 

carte des concepts, validité, concepts, opérationnalisation, épreuves d’évaluation psychologiques  
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Procesul de construcție sau 

adaptare a probelor psihologice 

La un nivel de maximă generalitate, obiectul 
măsurării în psihologie este reprezentat de 
psihicul ființei umane. O imagine precisă 
asupra caracteristicilor psihologice ale 
omului nu poate fi însă conturată din cauză 
faptului că acestea nu pot fi surprinse direct. 
Putem cunoaște magnitudinea relativă a 
funcțiilor psihice doar prin raportarea la 
comportamente observabile care presupunem 
că sunt saturate în aceste funcții psihice. 
Deoarece adaptarea la o situație nouă sau la o 
sarcină inedită implică – presupunem noi – o 
dimensiune psihică numită inteligență, 
prezentând subiecților astfel de sarcini și 
monitorizând stilul în care aceștia se 
adaptează la ele vom putea trage o concluzie 
generală referitoare la „cantitatea” de 
inteligență pe care un subiect o posedă sau la 
poziția relativă la care se situează inteligența 
unui subiect în raport cu inteligența unui grup 
reprezentativ de subiecți. 

Atâta vreme cât nu o definim în termeni 
de comportamente observabile, inteligența 
rămâne o abstracțiune. Aceasta este situația 
tuturor caracteristicilor psihice. Aceste 
caracteristici psihice nu sunt precum 
lungimea unui obiect – care poate fi, în 
definitiv, direct observată și măsurată. În mod 
cert, aceste caracteristici există în cantități 
variabile în ființele umane, doar că nu putem 
vorbi despre un instrument care să le măsoare 
în mod precis. Există foarte multe motive 
care contribuie la caracterul indirect și 
imprecis al măsurării caracteristicilor psihice. 
Am putea vorbi despre imposibilitatea izolării 
acestora. Rezolvarea cu succes a unei sarcini 
adaptive implică nu numai inteligență, dar și 
o multitudine de alte caracteristici (motivație, 
creativitate, implicare etc.). Este greu de 
decelat „cât” din succesul sarcinii s-a datorat 
inteligenței și „cât” a fost determinat de 
celelalte caracteristici psihice.  

Aspectele legate de specificul cultural, 
etnic și educațional al subiecților reprezintă 
un alt element care determină imprecizia 
măsurării psihologice. Chiar dacă elementele 
cognitive sunt mai puțin sensibile la aceste 
aspecte în comparație cu trăsăturile de 
personalitate, nu se poate ignora mediul de 

proveniență al subiecților. Specificul familiei 
de origine, baza educațională, cultura proprie, 
tradițiile, cutumele sunt doar câțiva dintre 
factorii ce pot influența puternic o măsurare 
psihologică.  

Nu în ultimul rând, eșantionul de 
comportamente ales în vederea măsurării unei 
caracteristici psihologice poate fi mai mult 
sau mai puțin relevant. În definitiv, noi putem 
doar presupune – chiar dacă reușim să și 
demonstrăm statistic – că un anumit 
comportament prezentat este saturat într-o 
oarecare măsură de o caracteristică psihică. 
Nu avem însă nici un fel de informații legate 
de modul în care subiectul se raportează la 
acel comportament. Nu putem ști dacă s-a 
confruntat vreodată cu situația respectivă, 
dacă este sau nu sincer sau dacă au intervenit, 
conștient sau nu, alte elemente care pot 
influența răspunsul său la sarcini. 

Aceste caracteristici psihice nu vor putea 
fi niciodată cunoscute în mod precis. 
Întotdeauna eroarea cu care măsurăm un 
aspect psihologic va fi destul de mare, mult 
mai mare în comparație cu măsurătorile 
fizice. Psihologia reprezintă, totuși, o 
disciplină a cazului individual. Cunoașterea 
cazului individual, particular, se poate realiza 
însă și prin studiul cazului general, al 
„omului ideal”. Ar fi eronat să susținem că nu 
putem vorbi despre o „cantitate” de 
inteligență, de anxietate, de sociabilitate. 
Dacă nu putem cuantifica aceste 
caracteristici, atunci însuși conceptul rămâne 
în domeniul speculației filozofice și nu am 
putea vorbi niciodată despre posibilitatea unei 
cunoașteri științifice. Caracteristicile 
psihologice se află, cu certitudine, în anumite 
cantități, la nivelul fiecărei ființe umane. 
Problema este aceea că nu putem afla cu 
suficientă precizie magnitudinea acestor 
caracteristici. 

Ca să concluzionăm, în psihologie se 
pune atât problema caracteristicilor pe care le 
măsurăm, cât și cea a preciziei cu care 
măsurăm. Astfel, o măsurare în general, cu 
atât mai mult una psihologică, reprezintă o 
soluție pe care o găsim la două provocări: cea 
a validității și cea a fidelității măsurătorii. 
Toate caracteristicile psihologice pe care 
intenționăm să le definim spre a putea fi 
măsurate poartă numele de constructe 
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psihologice, dimensiuni psihologice sau 
factori latenți, termeni utilizați tocmai pentru 
a arăta caracterul imprecis și indirect al 
acestora. 

Groso-modo vorbind, putem cunoaște 
magnitudinea relativă a constructelor 
psihologice doar prin prezentarea unor sarcini 
care presupunem că saturează în proporții 
variabile aceste constructe și monitorizarea 
modalității în care subiecții se raportează la 
aceste sarcini. Astfel de sarcini, care pot fi 
întrebări, enunțuri sau probleme, poartă 
generic numele de itemi iar setul organizat, 
sistematizat și studiat din punct de vedere 
științific al itemilor îl întâlnim sub numele de 
instrument de evaluare psihologică sau probă 

psihologică. 
Construcția unui instrument de diagnostic 

psihologic este un proces extrem de laborios, 
se realizează în cadrul unei culturi bine 
determinate și se realizează în patru mari 
etape: 

• Definirea (redefinirea) hărții 
constructelor; 

• Elaborarea itemilor; 
• Elaborarea spațiului de răspunsuri (a 

scalelor de răspuns); 
• Alegerea modelului de măsură. 

Din cauza eforturilor semnificative 
necesare construcției unui instrument nou, se 
preferă preluarea unor probe realizate în 
cadrul altor culturi și implementarea acestora 
în cultura țintă. Acest proces poartă numele 
de adaptare a unei probe psihologice și 
beneficiază de o diminuare semnificativă a 

timpului necesar și a efortului general, fără a 
fi scutit însă de parcurgerea celor patru etape 
menționate anterior. 

 

Harta conceptelor și harta 

constructului 

Harta conceptelor reprezintă un instrument 
grafic destinat organizării și reprezentării 
relațiilor dintre concepte prin linii de 
interconectare ce leagă două constructe 
(Novak & Canas, 2007). Întreaga structură a 
hărții conceptelor este proiectată spre a oferi 
un răspuns științific la o anumită întrebare de 

cercetare. Originile hărții conceptelor nu sunt 
de dată recentă. Acest termen a fost propus 
încă de prin anul 1972 fiind rezultatul 
studiilor efectuate de Novak privind dinamica 
achizițiilor efectuate de către copii în 
înțelegerea științei (Novak & Musonda, 
1991). Efectiv, aceste studii au arătat că 
asimilarea conceptelor științifice se realizează 
pe baza unei structuri cognitive, o schemă 
organizată a conceptelor și a relațiilor dintre 
acestea, având aspectul unei organigrame, a 
unei harți. De altfel, această organigramă a și 
primit numele de hartă a conceptelor fiind 
mai apoi utilizată în definirea și 
caracterizarea constructelor științifice. Mai 
târziu, alți autori (Novak & Canas, 2007) au 
propus construcția hărții conceptuale pentru 
însuși constructul „concept”, rezultând o 
meta-hartă a constructului utilizată ca reper în 
analiza științifică (vezi Figura ). 
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Figura 1. Meta-harta conceptului de „concept” (adaptat după Novak & Canas, 2007) 

 
 

Pornind de la harta specificată în figura de 
mai sus, am putea defini însuși constructul. 
Astfel, un concept (construct) poate fi definit 
ca o serie de regularități percepute (sau un 
model) în cadrul evenimentelor sau în cadrul 
obiectelor, descrise prin intermediul unor 
etichete (Novak & Canas, 2007). 

 

Definirea operațională a 

constructelor 

În psihologie orice construct folosit va trebui 
definit operațional. Definirea operațională a 
constructelor se realizează pe axa Dimensiune 

→ Indicatori → Itemi. Orice dimensiune se 
definește folosindu-se o hartă a constructului 
după modelul expus mai sus. Condensarea 
acestei hărți se exprimă prin definiția 

generală a constructului așa cum poate ea 
figura în dicționar. Majoritatea constructelor 
psihologice au deja definiții generale, prin 
urmare un constructor de probe psihologice le 
va putea prelua fără a fi necesară 
reconstrucția harții conceptului. O verificare 
a pertinenței definiției generale la cultura 
țintă este însă de dorit deoarece, mai ales în 
cazul dimensiunilor de personalitate, acestea 
pot avea semnificații culturale diferite. 

Sunt rare cazurile în care cercetătorii 
propun constructe absolut noi. Într-o 
asemenea situație, realizarea hărții 
conceptelor debutează cu enunțul întrebării 

de cercetare. Se recomandă ca aceasta să aibă 
un caracter general, să fie axată mai curând 
pe explicații ale unui fenomen decât pe o 
simplă descriere a caracteristicilor acestuia 
(Derbentseva, Safayeni, & Canas, 2006). De 
asemenea este necesară o cunoaștere foarte 
bună a domeniului analizat și a domeniilor 
conexe. Spre exemplu, o întrebare de genul 
„Ce-i face pe oameni să fie conștienți de 
realitatea în care trăiesc?” l-a condus pe 
profesorul Ovidiu Brăzdău la crearea 
constructului de „consciousness” în sensul 
conștientizării prezenței în realitate, construct 
aflat în curs de definire. 

După enunțarea întrebării de cercetare, 
pasul următor în elaborarea hărții conceptelor 
este determinat de identificarea conceptelor 

cheie aplicabile în domeniul de interes. 
Astfel, urmează alcătuirea unei liste de 15-25 
de concepte care vor fi apoi ordonate de la 
conceptul cel mai general la conceptul cel 
mai specific, cel mai puțin general. Această 
listă va sta la baza construcției hărții 

preliminare a conceptului. Aceasta se 
prezintă ca o organigramă ierarhică și se 
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poate realiza fie manual, fie programe 
speciale (spre exemplu IHMC Cmap Tools 
sau Microsoft Visio). În realitate harta 
preliminară are exact aceeași structură ca și 
harta finală. Diferența dintre acestea ține de 
numărul de revizii deoarece este unanim 
acceptat faptul că o hartă a conceptelor nu 
este niciodată finalizată. În permanență vor fi 
adăugate concepte cheie noi, vor fi 
specificate relații între concepte, vor fi 
eliminate concepte cheie sau relații. 
Majoritatea autorilor consideră că o hartă a 
conceptelor poate fi considerată utilizabilă 
după un număr de minimul 3 revizii (Novak 
& Canas, 2007). 

Întregul demers se realizează de obicei 
într-un panel de experți folosindu-se tehnici 
specifice (cum ar fi RAM, Delphi etc.), 
reviziile și construcția hărții finale a 
conceptului fiind rezultatul unui laborios 
proces de analiză și critică științifică în urma 
articolelor de specialitate publicate. 

În dezvoltarea probelor psihologice harta 
conceptelor dobândește caracteristici speciale 
rezultând harta constructului. Deși harta 
constructelor și harta conceptelor ar putea fi 
considerate sinonime, există o mică diferență 
de nuanță rezultată în urma demersului de 
operaționalizare: harta conceptului are în 
vedere definiția generală a constructului iar 
harta constructului de referă la definițiile sale 
operaționale. Dacă am particulariza, definiția 
anxietății ar rezulta în urma unei hărți a 
conceptului iar semnificațiile diferitelor 
niveluri ale anxietății, definițiile operaționale 
ale acesteia sunt rezultatul hărții 
constructului. 

Un constructor de probe psihologice, de 
obicei, preia definițiile generale ale 
constructelor utilizate și doar rareori propune 
constructe noi, însă definițiile operaționale 
stau la baza instrumentului elaborat deoarece 
reprezintă descriptorii comportamentali ai 
caracteristicilor psihice măsurate. Din acest 
motiv se impune o construcție sau revizie a 
hărții constructelor ori de câte ori un 
instrument este dezvoltat sau adaptat la 
specificul unei alte culturi sau la un alt 
context social. 

Orice instrument de evaluare psihologică 
este construit în vederea atingerii unui scop și 
poate fi folosit doar într-un anumit context, 
bine definit. Scopul furnizează dimensiunea 

sau dimensiunile evaluate de instrument (de 
exemplu evaluarea inteligenței, a unor 
aptitudini specifice, a depresiei etc.) iar 
contextul precizează aplicabilitatea 
instrumentului (de exemplu în luarea unor 
decizii privind activitatea profesională, în 
vederea ghidării terapiei etc.). Constructele 
pot proveni (Messick, 1989) dintr-un model 
teoretic – constructe teoretice – (de exemplu 
constructele din componența inventarului de 
personalitate 16PF ori BigFive) sau pot 
reprezenta o variabilă psihologică ce urmează 
a fi măsurată – constructe empirice – (de 
exemplu o scală de anxietate, un chestionar 
pentru depresie). 

Constructele pot fi unidimensionale atunci 
când variabila psihologică măsoară un singur 
factor latent (de exemplu anxietatea) sau 
multidimensionale atunci când în componența 
constructului se regăsesc mai mulți factori 
latenți (de exemplu nevrozismul care poate 
conține anxietatea, depresia etc.). Indiferent 
de tipul constructelor, acestea sunt entități 
abstracte, inobservabile direct. Acordarea de 
semnificație concretă constructelor se 
realizează în urma unui proces de 
operaționalizare prin intermediul hărții 

constructului. Astfel, harta constructului 
urmărește două elemente principale: 

• definire coerentă și exhaustivă a 
conținutului constructului și 

• reprezentare a continuumului 
constructului între limitele sale, 
pornind de la semnificația unei slabe 
încărcări în factor latent și de la cea 
a unei puternice încărcări în factor 
latent, precum și reprezentarea 
semnificației intervalelor de 
diferențiere. 

Cel de-al doilea element poate fi realizat, 
din punct de vedere practic, prin două 
mijloace, conducând la cele două categorii 
principale de hărți ale constructelor:  

• harta constructelor respondenților – 
prin care caracteristicile subiecților 
sunt ordonate în funcție de 
„cantitatea” de factor latent pe care o 
posedă și care pot fi grupați, din 
punct de vedere calitativ, într-o serie 
de categorii ordonate;  

• harta constructelor bazate pe 

răspuns la itemi – prin care 
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răspunsurile la itemi sunt ordonate 
în funcție de cantitatea de factor 
latent pe care o pot măsura, gruparea 

realizându-se, la fel, în categorii 
ordonate. 

 
 

 
Figura 2. Reprezentarea hărții constructului pentru un item generic  

(adaptat după Wilson, 2005) 

 
 
În Figura  este reprezentată harta 

constructului în cazul unui item generic. 
Factorul latent măsurat este reprezentat 
printr-un continuum între cele două extreme 
determinate de încărcătura și domeniul 
măsurat de item. În partea stângă a hărții 
constructului se reprezintă spațiul descriptiv 

al subiecților, de la descrierea calitativă a 
unui subiect cu o încărcătură redusă în factor 
latent, la descrierea calitativă unui subiect cu 
o încărcătură ridicată în factor latent, iar în 
partea dreaptă a factorului latent se reprezintă 
spațiul răspunsurilor la item – reperele 
calitative ale fiecărui răspuns în funcție de 

cantitatea de factor latent pe care acel răspuns 
o reprezintă. 

Hărțile constructelor pot fi parțiale atunci 
când reprezintă doar un singur spațiu (al 
subiecților sau al răspunsurilor la item) sau 
complete atunci când reprezintă ambele 
spații. O asemenea reprezentare posedă două 
caracteristici notabile (Wilson, 2005): 

• nu există nicio limitare a numărului 
de categorii care pot fi reprezentate 
în cele două spații. Se pot construi 
itemi cu două categorii, cu cinci 
categorii etc., singura recomandare 
fiind aceea determinată de 
capacitatea de diferențiere a 
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subiecților în funcție de specificul 
factorului latent măsurat. 
Proiectantul itemului va trebui să 
țină seama dacă diferențele dintre 
două răspunsuri în spațiul 
răspunsurilor corespund în mod real 
și pot diferenția între aspectele 
calitative ale factorului latent în 
spațiul subiecților; 

• etichetele calitative (ancorele 
comportamentale) au un caracter 
cumulativ, dar fără a putea 
reprezenta, strict matematic, 
intervale egale. Răspunsurile situate 
la diferite niveluri trebuie să 
reprezinte, în mod real, distanțe 
determinate de „cantități” diferite de 
factor latent, atât în spațiul 
subiecților, cât și în spațiul 
răspunsurilor. 

Harta constructelor reprezintă un reper 
generic situat încă la un nivel înalt de 
abstractizare. Ea nu vorbește despre un item 
anume, ci despre un item general, abstract, 
teoretic ce poate măsura spațiul factorului 
latent, definind constructul și precizând 
semnificația diferitelor niveluri ale acestuia. 
În termeni de specialitate, putem spune că 
harta constructului oferă definiția 
operațională a acestuia și semnificația 
calitativă a diferențelor dintre nivelurile 
factorului latent pe continuumul determinat 
de lipsa de saturație și saturația completă. 

Harta constructului ajută la precizarea 
clară a dimensiunii măsurate și la definirea 
indicatorilor acestei dimensiuni în cadrul 
procesului de operaționalizare a 
constructului. 

 

Exemplu ipotetic practic: Harta 

constructului pentru un 

instrument destinat evaluării 

anxietății față de statistică 

În cazul studenților facultății de psihologie 
este cunoscută atitudinea lor față de analiza 
de date, de statistică, psihodiagnostic sau 
cercetare, în general față de discipline care 
presupun un contact cu matematica. Această 
atitudine îmbracă forma unei stări de 
anxietate manifestată sub formă de tensiune, 
teamă, senzație de aprehensiune, diminuarea 

încrederii în sine, incapacitate de atingere a 
potențialului real, fobie față de formule și 
cifre, incapacitate de concentrare, reducere 
temporară a capacității memoriei de lucru. În 
colectiv (sala de seminar) pot apărea 
manifestări fiziologice în cazul interpelării de 
către profesor, precum tremur, umezirea 
palmelor, transpirații, palpitații, toate acesta 
determinând un comportament de evitare a 
acestor discipline, insatisfacții profesionale și 
eșec școlar. Toate aceste manifestări sunt în 
mod cert asociate anxietății generale. 
Conceptul general există deja, definiția 
acestuia fiind consacrată în literatura de 
specialitate. O abordare superficială ar 
însemna utilizarea unui instrument clasic de 
măsură a anxietății. Chiar dacă 
simptomatologia subiecților poate conduce 
către anxietate, nu vorbim în acest caz despre 
o anxietate generală. Este o formă specifică 
de anxietate, derivată din anxietatea față de 
matematică pe care o dezvoltă persoanele 
orientate în special spre domeniul umanist. 
Identificarea surselor acestui tip de anxietate 
ar putea conduce la depistarea unor strategii 
de abordare a disciplinei astfel încât 
potențialul său anxiogen să fie diminuat. 
Cercetările existente (Jain & Dowson, 2009) 
arată multiple surse ale acestui tip de 
anxietate, printre care percepția studenților 
față de matematică, comportamentul 
profesorului, specificul liceului, al 
subiectului, natura disciplinei însăși dar și 
elemente care țin de caracteristicile familiei 
subiectului, în special de statutul profesional 
și ocupațional al părinților.  

Putem observa că rezultatele cercetărilor 
referitoare la factorii care influențează 
anxietatea față de statistică vor conduce la 
identificarea unor surse diferite de cele ale 
anxietății clasice. Pertinența utilizării unei 
probe generale este pusă la îndoială, se va 
impune așadar dezvoltarea unui instrument 
specific. Un asemenea proces va pleca de la 
un model, de la o hartă care să releve și să 
descrie cât mai precis diferitele aspecte 
psihologice ale factorului țintă, în cazul 
nostru anxietatea față de statistică. Acest 
mode este reprezentat de harta constructului 
ce permite descrierea următoarelor aspecte 
(Wolfe & Smith, 2007): 
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• Structura internă a factorului 
măsurat (constructului); 

• Relațiile cu alte constructe; 
La acest nivel se impune o intensă 

parcurgere a literaturii de specialitate și a 
cercetărilor existente în acest domeniu. Vom 
putea astfel constata că anxietatea față de 
statistică este intim legată de anxietatea față 
de matematică, manifestându-se mai pregnant 
în perioada de evaluare (Baloglu & Zelhart, 
2007). De asemenea se arată că subiecții 
dezvoltă un anume comportament an timpul 
evaluărilor (examene), un alt comportament 
în timpul seminariilor și alte tipuri de 
comportamente în cazul studiului individual. 
Aceste elemente ne pot conduce la ideea unei 
structuri multidimensionale a acestui tip de 
anxietate. 

De asemenea, studiile permit și elucidarea 
relației dintre acest construct și altele 
rezultând repere importante pentru etapele 
următoare de studiu a validității convergente 
și diferențiale. 

Efortul de cercetare ar putea conduce la 
ideea că anxietatea față de statistică se poate 
manifesta, situațional, pe trei paliere rezultând 
trei tipuri de anxietate în cazul studenților: 
anxietatea în procesul de însușire al 
conceptelor, anxietatea în procesul de evaluare 
a noțiunilor și anxietatea în procesul de aplicare 
a cunoștințelor. Pornind de la simptomatologia 
anxietății am putea deduce că manifestările 
sunt cuprinse între zona atitudinilor și zona 
somatică, acestea fiind indicatori ai intensității 
anxietății. Sistematizând, am putea elabora 
harta constructului pentru anxietatea față de 
statistică (vezi tabelul 1) 

 
Tabelul 1. Harta constructului „anxietate față de statistică”  

  Tipuri ale anxietății față de statistică 

Niveluri 

Însușirea noțiunilor Evaluări ale 
cunoștințelor Aplicații ale noțiunilor 

Studiu 

individual

Grup 

de 

lucru 

Seminar

Evaluări 

de 

seminar 

Examene 

finale 
Experimentală

Metode 

de 

cercetare 

Psihometrie 

Ridicată 
Indicatori 
somatici 

        

↑ 
Indicatori 
cognitivi 

        

Redusă 
Indicatori 
atitudinali

        

Notă: Elementul este prezentat cu titlu de exemplu și nu corespunde unei analize reale. 
 
 

Pe axa operaționalizării constructului s-a 
trecut de la dimensiune la indicatori. Astfel, 
anxietatea față de statistică are un caracter 
multifactorial, rezultând indicatori ai tipului 
de anxietate (anxietatea în procesul de 
însușire a noțiunilor, anxietatea în procesul de 
evaluare a cunoștințelor și anxietatea în 
aplicarea noțiunilor dobândite). Pentru fiecare 
tip de anxietate a rezultat o hartă a 
constructului pe trei niveluri corespunzătoare 
unei anxietăți reduse, manifestată prin 
atitudini (de exemplu teamă față de seminarul 
de statistică, evitare, expectanțe de eșec la 
examen), a unei anxietăți medii, exprimată 
cognitiv (sentimente de confuzie, de pierdere 
a controlului, de frustrare, obnubilare a 
gândirii etc) și a unei anxietăți ridicate cu 
indicatori somatici (tremurături, transpirații, 
palpitații, uscarea gurii etc.). Deoarece harta 

constructelor are doar trei categorii, vor fi 
elaborate definițiile operaționale ale 
fiecărei categorii. Acestea au aspectul 
reperelor interpretative stipulând tipul de 
comportament caracteristic fiecărui nivel. 
Aceste definiții fac parte din manualul probei 
fiind cuprinse în secțiunea de interpretare. 

Definiția generală a constructului (ca 
rezultat al hărții conceptului) și definițiile 
operaționale ale acestuia (ca urmare a analizei 
hărții constructului) reprezintă fundamentul 
oricărui instrument de diagnostic psihologic. 
Odată elaborate și rafinate, acestea vor face 
obiectul studiilor de validitate teoretică și de 
validitate a constructului, indispensabile 
oricărei probe psihologice. Ambele tipuri de 
studii se realizează folosindu-se metode 
cantitative și calitative prin intermediul unor 
paneluri succesive de experți. 
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Celebra colecție de articole state of the art 
a ajuns la cea de-a treia ediție. Leka și 
Sinclair au coordonat încă un proiect-carte 
reușit, accesibil și util atât practicienilor, 
cercetătorilor cât și studenților din sfera 
Psihologiei Sănătății Ocupaționale.  

Având în vedere faptul că primele două 
volume din această serie au fost foarte bine 
primite de către beneficiarii acestei 
discipline, apariția celui de-al treilea volum 
constituie o surpriză plăcută. Publicată de 
Wiley Blackwell în numele Academiei 
Europene a Psihologiei Sănătății 
Ocupaționale și Societății pentru Psihologia 
Sănătății Ocupaționale, seria acoperă o gamă 
largă de subiecte legată atât de știința și 
practica psihologiei sănătății ocupaționale, 
cât și de dezvoltarea politicilor sociale cu 
scopul de a favoriza medii de lucru mai 
sănătoase și mai sigure ce pot susține 
muncitorii în a duce o viață mai împlinită. 
Acest obiectiv este unul lăudabil iar demersul 
lor în a-l promova și susține merită eforturile 
depuse de colaboratorii și beneficiarii seriei.   

Și acest al treilea volum menține direcția 
stabilită încă de la primul volum: tematici 
contemporane și problematici importante din 
mediul organizațional, contribuții excelente 
cu adevărat globale, precum și combinația de 
abordări micro- și macro.  În paginile acestui 
volum se află o mare diversitate de specialiști 
calificați, autori de top, ce abordează subiecte 

legate de cauzele și consecințele  
amenințărilor la sănătatea ocupațională, 
intervenții la nivel organizațional cu scopul 
de a îmbunătăți condițiile de muncă și 
evoluția politicilor sociale contemporane din 
întreaga lume. Este un volum cu adevărat 
global, fiind prezenți practicieni și cercetători 
de la marile universități cu care ne-am 
obișnuit deja în sfera PSO, reprezentanți ai 
Europei precum Hans de Witte de la 
Universitatea din Leuven, Belgia, Evangelia 
Demerouti de la Universiatea Eindhoven, 
Olanda, sau Despoina Xanthopoulou de la 
Aristotle University of Thessaloniki, Grecia, 
dar și colaboratori din Universități și Instituții 
din  America de Nord,  Asia sau  Australia. 
Prin numărul mare de contribuții (peste 40 de 
colaboratori) provenind din toate colțurile 
lumii, acest volum asigură o puternică 
diversitate culturală. Capitolele, 14 la număr, 
abordează multe probleme de actualitate atât 
în sfera de interese de cercetare, cât și în 
practica psihologiei ocupaționale, precum  
programe de instruire de siguranță la locul de 
muncă, injustiție organizațională, 
insecuritatea la locul de muncă, restructurări 
organizaționale și sănătatea ocupațională a 
muncitorilor imigranți.  Pe lângă aceste 
tematici, se poate observa o abordare din ce 
în ce mai orientată spre psihologia pozitivă 
prin capitolele ce tratează factorii sociali 
implicați în sănătatea ocupațională, practici 
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organizaționale sustenabile pentru locuri de 
muncă sănătoase, și meaningful work.  

Fiecare capitol tratează o tematică 
individuală, păstrând în linii mari structura 
articolelor științifice publicate în jurnalele de 
specialitate.  Pentru fiecare tematică este 
prezentată importanța și prevalența în mediul 
organizațional, este ancorată teoretic și sunt 
oferite direcții noi de cercetare, implicații 
pentru practică sau chiar rețete complete 
pentru intervenții viitoare. Astfel, informațiile 
oferite in acest volum sunt vitale atât 
cercetătorilor care simțeau nevoia unei 
clarificări a direcțiilor în care își pot orienta 
studiile, cât și practicienilor care, confruntați 
cu o anumită situație la locul de muncă, 
aveau nevoie de o cale de rezolvare sigură, 
bazată pe cercetare și dovezi empirice.  

Capitolul 11, dedicat subiectului 
restructurărilor organizaționale, mi-a părut 
unul dintre ele mai relevante pentru contextul 
românesc. Mai exact, autorii și-au centrat 
atenția asupra consecințelor schimbărilor 
organizaționale asupra sănătății și modului de 
lucru pentru angajații rămași în organizație în 
timpul și după ce restructurarea a avut loc. Pe 
lângă definirea conceptului de restructurare si 
prezentarea consecințelor în funcție de 
etapele restructurării, autorii oferă și exemple 
de bune practici și activități ce îmbunătățesc 
viața angajaților: creșterea angajabilității 
(engl. employability) prin training-uri oferite 
de companie, susținerea angajaților în a 
îmbunătăți cunoștințe, abilități și resurse de 

coping, sau prin discuții confidențiale cu 
specialiști pentru a-i ajuta să gestioneze 
emoțiile legate de primirea veștilor șocante 
referitoare la restructurare. O altă sugestie 
pentru organizații este prevenirea prin 
creșterea rezilienței, ce poate fi creata prin 
politici și practici sănătoase.  

      Un alt capitol tratează interesanta 
relație dintre insecuritatea la locul de muncă 
și comportamentul inovativ (engl. innovative 
work behavior). Concluzia autorilor este că, 
tocmai atunci când organizațiile au nevoie de 
un avantaj pe piață, dat de inovație, 
comportamentele inovative sunt cele care 
lipsesc din partea angajaților. Autorii oferă 
modele teoretice explicative pentru acest 
fenomen (teoria schimbului social și teoria 
rigidității în fața amenințării), dar și direcții 
viitoare de cercetare.   

Potrivit editorilor, cel de-al patrulea 
volum se așteaptă a fi publicat în primăvara 
anului 2016, ocazie cu care au și lansat 
invitația cititorilor de a trimite articole 
relevante în sfera psihologiei sănătății 
ocupaționale. Astfel, așteptăm cu interes  
următoarea ediție a seriei  Contemporary 

Occupational Health Psychology. Global 

perspectives on research and practice.   
În concluzie, colecția de față reprezintă o 

lectură binevenită tuturor celor interesați de 
domeniul psihologiei organizaționale, fie ei 
studenți, cercetători, responsabili de resurse 
umane sau manageri care își doresc să creeze 
medii de lucru sănătoase pentru angajații lor. 

 
 
 



Psihologia Resurselor Umane, 12 (2014), 197 - 198 
Copyright © Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO). 
 

 

197 

 

RECENZII 

Reid Hoffman, Ben Casnocha, Chris Yeh 

The Alliance – managing talent in the networked 

age, 2014, Harvard Business Review Press, 193 p. 

 
RALUCA ELGYAR 
 

 
 
 

 

Într-un mediu de business caracterizat de 
o continuă schimbare, organizațiile se află, 
din ce în ce mai des, sub presiunea găsirii 
unor modalități noi de gestionare a talentelor. 
Evoluțiile din ultimii ani ne arată că doar 
acele organizații care au identificat și 
implementat politici coerente de dezvoltare a 
talentelor au supraviețuit într-un mediu tot 
mai competitiv și mai problematic. 

Reid Hoffman (co-fondator și președinte 
al Linkedin), Ben Casnocha și Chris Yeh 
propun cititorilor o nouă strategie de 
gestionare a talentelor pornind de la 
experiențele personale în cel mai faimos hub 
de business din lume – Silicon Valley. 

Cartea pornește de la ideea ca relația 
angajat-angajator a suferit modificări 
dramatice în ultimii ani, lăsând, în principal, 
managerii pradă unei dileme aproape 
imposibil de rezolvat: vechiul model al „job-
ului pe viață” într-o singură organizație a 
dispărut, iar sistemul angajatului freelancer 
nu functionează satisfacător. Între aceste 
doua extreme, care este soluția ?  

Este evident pentru toată lumea că modelul 
tradițional al „jobului pe viață” – care a avut 
atât de mult succes în perioadele de stabilitate 
economică – este prea rigid pentru lumea 
interconectată în care trăim azi. Puține 
companii mai pot oferi angajaților lor clasicul 
traseu profesional, cu etapele bine stabilite de 
promovare și dezvoltare. Ca urmare a acestei 
realități, angajații au fost încurajați să se 
considere un fel de freelanceri, care caută cele 

mai bune oportunități profesionale și 
financiare, schimbând joburi, oricând o ofertă 
mai bună apare. Rezultatul cel mai evident al 
acestei stări de lucruri a fost o scădere 
dramatică a încrederii în mediul de business. 
“O organizație fară loialitate este o organizație 
care nu gândește pe termen lung. O organizație 
care nu gândește pe termen lung este 
incapabilă să investească în viitor. Iar un 
business care nu investește în oportunitățile și 
tehnologiile viitorului, este deja în proces de a 
muri” (pag.7) 

Autorii propun un nou model de 
gestionare a talentelor – Alianța – care 
reprezintă trecerea de la abordarea 
tranzacțională a dinamicii angajat-angajator 
la una relațională. Acest nou concept vizează 
modul în care cei doi actori principali ai 
mediului organizațional pot construi o relație 
care să le aducă beneficii reciproce 
(angajatorul va oferi angajatului 
oportunitățile și cadrul în care să își dezvolte 
abiltățile și competențele necesare pentru 
performanță, iar angajatul va contribui în 
mod activ la succesul business-ului). Astfel, 
deși nu mai putem discuta despre jobul pe 
viață, principiile legate de încredere, investiții 
și beneficii reciproce pe termen lung sunt 
aplicabile în cadrul Alianței.  

Conceptul presupune ceea ce autorii 
numesc „tururi ale datoriei” – etape pe care 
angajatul le traversează în cadrul organizației, 
în funcție de nivelul de experiență, aspirații, 
valori, competențe, etc.  
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Capitolul al doilea al cărții prezintă 
diferitele tipuri de „stagii de dezvoltare”  
(engl. tours of duty) – Rotațional (un program 
structurat pe o durată definită de timp, care se 
adresează, în principal, angajaților aflați la 
început de carieră), Transformațional (un 
program personalizat, în care focus-ul este 
mai degrabă pe finalizarea unei anumite 
misiuni sau proiect, elementul principal al 
acestui program fiind acela ca angajatul va 
avea oportunitatea de a-şi dezvolta cariera și 
de a contribui la succesul business-ului) și 
Fundațional (program prin care compania 
devine fundamentul carierei angajatului, într-
o relație pe termen lung ce îi permite acestuia 
să dezvolte un angajament psihologic 
puternic și o integrare a  misiunii și valorilor 
organizației). 

Cartea prezintă etapele prin care Alianța 
între angajator și angajat se poate construi, 
oferind exemple concrete și instrumente 
specifice prin care managerii pot dezvolta și 
implementa acest model de gestionare a 
talentelor.  

Capitolele trei, patru și cinci ale cărții 
abordează “stagiul de dezvoltare” de tip 
Transformațional, punctând etapele de 
implementare a acestuia: setarea de către 
manager a cadrului acestui tur și identificarea 
valorilor și aspirațiilor angajaților – etapa 
esențială în „personalizarea stagiului”, 
stabilirea unui sistem de feedback angajat-
manager la intervale regulate, modalități de 
abordare și rezolvare a unor dificultăți ce pot 
apărea în cursul procesului, definirea etapelor 
următoare de dezvoltare a carierei 
angajatului. 

Pornind de la exemplul Linkedin, autorii 
introduc alte două concepte – „inteligența 
relațională” (engl. network intelligence) și 
„rețelele de foști angajați” (engl. alumni 

networks), subliniind impactul pozitiv pe care 
aceste două abordări ale mediului extern al 
organizației îl au asupra performanței 
business-ului.  

Angajații sunt încurajați să dezvolte rețele 
de contacte profesionale în afara organizației 
și să împărtășească informații și experiențe 
din interacțiunea cu aceste contacte. Autorii 
pledează pentru oportunitățile de învățare și 
dezvoltare profesională pe care aceste rețele 
le aduc, considerându-le esențiale pentru un 
mediu organizațional sănătos. 

Rețelele de foşți angajați (model preluat 
din mediul universitar care încurajează 
dezvoltarea și menținerea relațiilor cu foștii 
absolvenți) pot avea contribuții importante în 
procesele de recrutare (prin recomandările pe 
care aceștia le pot face), dar și în promovarea 
brand-ului companiei în mediul de business. 

 „The Alliance – managing talent in the 

networked age” surprinde o idee esențială a 
managementului talentelor – încrederea și 
crearea reciprocă de valoare ajută atât 
angajatul, cât și angajatorul să rămână 
competitivi într-un mediu de business foarte 
dinamic și inovator. Este o lectură care nu 
trebuie ratată de către cei preocupați de noi 
strategii de management al talentelor și un 
ghid important pentru managerii care doresc 
să creeze alianțe cu angajații lor, alianțe care 
să le permite să construiască și să mențină 
echipe competitive și eficiente.  
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Succesul unei organizaţii depinde în mare 
măsură de succesul practicilor de HR. Însă 
cum măsurăm succesul acestor practici? Care 
sunt rezultatele financiare ale investiţiilor în 
resursele umane? 

Wayne Cascio şi John Boudreau oferă 
răspunsuri pentru aceste întrebări în cea de-a 
doua ediţie a cărţii Investing in People: 

Financial Impact of Human Resource 

Initiatives. Structurate în 12 capitole, 
răspunsurile autorilor, bazate pe cercetări din 
domeniul psihologiei, al economiei, 
contabilităţii şi finanţelor, trec dincolo de 
cadrul pur teoretic, fiind descrise diverse 
formule şi metode de calcul ce pot fi utilizate 
de către specialiştii în resurse umane (şi nu 
numai) pentru a evalua impactul financiar şi 
costurile referitoare la capitalul uman. Pentru 
a putea fi mai uşor de utilizat, toate aceste 
formule au fost integrate într-un software pus 
la dispoziţie gratuit pe site-ul SHRM (Society 
for Human Resource Management). 

 În acest sens, sunt aduse în discuţie 
modalităţile de analiză şi interpretare a 
datelor financiare şi a valorilor economice 
referitoare la absenteism (capitolul 3), 
fluctuaţia de personal (capitolul 4), sănătatea 
ocupaţională şi bunăstarea angajaţilor 
(capitolul 5), angajamentul salariaţilor 
(capitolul 6), echilibrul muncă-viaţă 
personală (capitolul 7), recrutarea şi selecţia 
de personal (capitolul 8), performanţa 
angajatului (capitolul 9), procesele de selecţie 

îmbunătăţite (capitolul 10) şi procesele de 
dezvoltare a angajaţilor (capitolul 11). 

A înţelege care este importanţa măsurării 
financiare asupra procesului de luare a 
deciziilor referitoare la resursele umane şi, 
implicit, asupra eficienţei organizaţionale, 
reprezintă primul pas înainte de măsurarea în 
sine a impactului financiar al proceselor HR. 
Astfel, primul capitol descrie sistemul LAMP 
(Logic, Measures, Analytics, Process), sistem 
ce se referă la crearea unor modele logice 
pentru înţelegerea relaţiilor dintre variabile, 
criteriile necesare pentru o măsurare validă şi 
fidelă, modalităţile de interpretare a 
rezultatelor obţinute în urma măsurării şi la 
modalităţile prin care concluziile acestor 
analize şi interpretări sunt transmise şi 
“traduse” în mod eficient către manageri. 
Structura de tipul LAMP este prezentă în 
majoritatea capitolelor următoare cu scopul 
de a-i îndruma pe practicienii în resurse 
umane atât în măsurare, cât şi în modul de 
abordare a acestor evaluări financiare şi a 
rezultatelor lor. 

Capitolul al doilea, asemenea celui dintâi, 
descrie un cadrul teoretic fundamental 
necesar pentru înţelegerea informaţiilor 
conţinute mai departe în această carte. Sunt 
definite şi prezentate cele două categorii 
principale de concepte folosite în analizele 
financiare ale proceselor HR: conceptele 
specifice pentru statistică şi cercetare şi 
conceptele din economie şi finanţe. 
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În final, informaţiile esenţiale referitoare 
la analizele financiare în HR sunt sintetizate 
şi integrate în capitolul 12: “Talent 
investment analysis: catalyst for change”. 
Mai mult decât atât, acest ultim capitol 

descrie strategii utile pentru a putea 
transmite, în mod eficient, care sunt 
implicaţiile financiare ale investiţiilor în 
resursele umane către angajaţi şi manageri.  
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A XIV-a ediție a Conferinței Naționale de 
Psihologie Industrială și Organizațională 
“Horia D. Pitariu” organizată la Iași, în 
perioadă 22-24 mai 2014, a fost un nou prilej 
pentru comunitatea psihologilor industrial-
organizaționali din România de a intră în 
contact cu informații noi și foarte interesante 
prezentate de invitații cu renume în acest 
domeniu.  

Keynote speaker-ul de anul acesta a fost 
Anja Van den Broeck din Belgia, a cărei 
prezentare cu tematica Teoriei 
autodeterminării (engl. Self-Determination 
Theory) (SDT) a fost foarte apreciată, atât 
prin informațiile uimitoare generate de 
cercetările proprii, cât și prin prezența 
carismatică și atitudinea pozitivă.   
Cercetările prezentate relevă importanţa 
motivației angajaților unei organizații, 
precum și modul în care satisfacerea nevoilor 
intrinseci este esențială pentru productivitatea 
angajaților. De asemenea, nevoia de 
autonomie, de apartenență și de a se simți 
competenți stimulează eficienţa angajaților, 
iar sentimentul de a fi controlați sau de a li se 
impune o acțiune afectează funcționarea lor 
optimă.  

În cadrul State of the Art, Andrei Ion s-a 
evidențiat la rubrică Early Career 
Contribution printr-o prezentare interesantă 
asupra metodologiei de selecție, iar la Mid-
Career Contribution, Dorin Nastas ne-a 
încântat cu importantă și optimismul 
psihologiei pozitive. La Established 
Professional, domnul Corneliu Havărneanu a 
amuzat, dar totodată a impresionat publicul 

cu informații fascinante cu privire la o arie a 
psihologiei industrial-organizaționale 
abordată destul puțin în România, cea a 
psihologiei participantului la trafic.  

O discuție interesantă între membrii APIO 
a fost generată în timpul workshop-ului 
susținut de Andrei Ion cu privire la principiile 
în evaluarea psihologică cu verdict apt-inapt 
pentru muncă. Aceasta a născut multe 
controverse, dar creează premisele unei 
încercări de reglementare a practicilor impuse 
de COPSI. Ca și în anii anteriori, Lavinia 
Țânculescu a încercat să aducă mai aproape 
psihologii de înțelegerea mediului de 
business, a gândirii strategice a companiilor 
și a importanței majore pe care o are 
psihologul organizațional în atingerea 
obiectivelor organizaționale. Demne de a fi 
menţionate sunt şi workshop-urile susţinute 
de Delia Vîrgă pe problematica integrării în 
decizia de angajare a informaţiei provenite 
din surse diferite în timpul procesului de 
selecţie, în colaborare cu Laurenţiu 
Maricuţoiu; precum şi workshopul susţinut de 
Marian Popa ce a avut ca tema evaluarea 
performanţelor profesionale pe baza unor 
liste de control, abordând o temă prea puţin 
tratată în psihologia organizaţională. 

Punctul culminant al conferinței a fost 
dialogul cu reprezentații comunității de 
Coaching din România, dialog moderat de 
Ticu Constantin, stabilind. Discuția 
efervescentă a gravitat în jurul necesității 
respectării unei rigori științifice în activitatea 
practicianului. Am rămas cu întrebarea dacă 
comunitatea psihologilor organizaționali 
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trebuie să se implice în activitatea de 
coaching ca făcând parte din 
responsabilitățile lor sau trebuie lăsată unei 
alte arii profesionale, aflate în formare, care 
trebuie să treacă printr-un proces de 
maturizare, la fel cum a făcut-o și psihologia 
la timpul ei.  

Nu în ultimul rând, și în acest an 
cercetarea în domeniul psihologiei industriale 
și organizaționale din România este premiată 
de APIO.  Câștigătorul din acest an este 
Simona Haivas, absolventă a Universității  
"Alexandru Ioan Cuza", cu titlul 
a  "Volunteer engagement and intention to 

quit from a self-determination theory 

perspective".    
Pe lângă premiul “Horia D. Pitariu”, 

începând cu acest an, APIO a acordat și două 

burse de cercetare. Felicităm cu acest prilej 
celor două echipe: Vlad Pandur & Patricia 
Albulescu - Universitatea de Vest, Timișoara, 
precum și echipa formată din Ioana Boșneag, 
Ruxandra Besciu, Andreea Petruș şi Dorel 
Lăcătuș - Universitatea București .  

Toate aceste lucruri nu fac decât să ne 
bucure și să salutăm inițiativele și eforturile 
făcute de bord-ul APIO pentru încurajarea 
cercetării și pentru creşterea 
profesionalismului în practica psihologiei 
organizaționale din România.  

Așteptăm cu interes următoarea ediție a 
Conferinței “Horia D. Pitariu”, care va avea 
loc în primăvara anului 2015, la Sibiu. 
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A 9-a Conferință a Comisiei Internaționale pentru 

Testare (ITC) - 2-5 iulie 2014, San Sebastian, 

Spania 

 
GRIGORAȘ MIHAELA 
 

 
 
 

 

În perioada 2-5 iulie 2014 a avut loc în 
San Sebastian, Spania, cea de-a 9-a 
Conferință a Comisiei Internaționale de 
Testare (International Test Commission – 
ITC). ITC are ca membrii „asociaţii naţionale 
de psihologie, comisii privind testarea, editori 
de teste, alte organizaţii dedicate promovării 
politicilor eficace privind testarea şi 
evaluarea, precum şi dezvoltarea, evaluarea şi 
utilizarea adecvată a instrumentelor 
psihologice şi educaţionale” (ITC Directory, 
2001). Conferinţele, organizate la fiecare doi 
ani, se înscriu în eforturile ITC de a stimula 
schimbul de informaţii între membrii şi 
cooperarea acestora în probleme legate de 
dezvoltarea, distribuţia şi utilizarea testelor 
psihologice şi a altor instrumente de 
psihodiagnostic.  

Manifestarea ştiinţifică, având titlul 
„Provocări locale şi globale privind bunele 

practici în evaluare”, a reunit peste 500 de 
participanți din aproximativ 50 de tări și şi-a 
propus să pună în discuţie şi să ofere soluţii la 
probleme de actualitate cu care se confruntă 
cei implicaţi în testarea şi evaluarea 
psihologică şi educaţională. Cele patru teme 
ale conferinței - Provocări și oportunități în 

evaluarea internațională, Aplicații ale noilor 

tehnologii și modele psihometrice în testare, 
Standarde și recomandări de bune practici în 

testare, Testarea în context multilingvistic și 

multicultural - reflectă aceste probleme de 
actualitate, precum și obiectivele ITC.   

Programul ştiinţific al conferinţei a fost 
unul foarte dens, incluzând 501 prezentări 

organizate în 82 de sesiuni de comunicări, 
făcând deseori dificilă pentru participanți 
alegerea lucrărilor la care să asiste. 
Programul a inclus secțiuni de tip state –of –
art, prezentări keynote, simpozioane, mese 
rotunde sau sesiuni panel, workshop-uri, 
sesiuni speciale ITC, sesiuni orale şi postere.  

În deschiderea conferinței participanții au 
avut ocazia de a asista la unul din cele 8 
workshop-uri susținute de invitați de renume 
precum Ronald Hambleton, Dragoş Iliescu, 
Anna Brown, Avi Allalouf etc. Dintre temele 
abordate în cadrul acestor workshop-uri 
amintim: teoria răspunsului la itemi, 
adaptarea testelor, proceduri de control al 
calității pentru cotarea testelor, design-ul și 
cotarea chestionarelor cu alegere forțată, 
evaluarea abilităților secolului 21. 

Un loc aparte în programul conferinței l-
au avut prezentările state –of-art și keynote. 

Fanny M. Cheung, în acord cu tema generală 
a conferinței, a vorbit despre provocările 
integrării aspectelor globale și locale în 
testare și evaluare, argumentând în favoarea 
unei abordări emic-etic în evaluare, cu 
integrarea atât a constructelor locale cât și a 
celor globale.  

Adresele keynote, susţinute de invitați 
precum Dave Bartram, Linda Cook, David 
Foster, Jose Muniz au abordat teme de interes 
pentru specialiștii în domeniu, dintre care 
amintim Personalitatea: efecte individuale, 

organizaționale, sectoriale și naționale, 
Tehnologia: efecte actuale și viitoare asupra 
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testării, Măsurarea variabilelor psihologice: 

perspective actuale și provocări viitoare. 
La secțiunea Simpozioane invitate am 

remarcat simpozioanele prezidate de Dave 
Bartram - Activitatea Consiliului EFPA 

privind evaluarea, Ronald Hambleton – 
Soluții inovative la prioritățile în schimbare 

privind măsurarea, Alberto Maydeu-Olivares 
și Anna Brown - Măsurarea prin alegeri 

forțate – noi dezvoltări, Stephen Sireci - 
Validarea evaluărilor psihologice și 

educaționale: standarde, aplicații și 

perspective actuale, Fons van de Vijver – 
Stiluri de răspuns în evaluarea personalității 

– dezvoltări recente. 
Sesiunile speciale ITC au fost dedicate 

unor problematici legate de diverse aspecte 
ale activității ITC: aspecte legate de revista 
ITC, de recomandările ITC (revizuirea 
acestora în lumina noilor evoluții din testarea 
computerizată și pe internet, securitatea 
testelor etc.), probleme pe care organizațiile 
internaționale de testare trebuie să le 
abordeze etc. 

Pentru a stimula dezvoltarea profesională 
a unor tineri specialişti din ţări cu economie 
în curs de dezvoltare, precum şi pentru 
implicarea și colaborarea acestora în 

abordarea unor probleme legate de testarea 
psihologică şi educaţională specifice zonelor 
din care provin, ITC a iniţiat un program de 
burse, bazat pe susținerea unui proiect de 
cercetare. Susţinerea financiară oferită de 
ITC a facilitat participarea a şapte tineri 
specialiști la această conferinţă, creând astfel 
și oportunităţi de colaborare între aceştia şi 
experţi în domeniu. Secretarul APIO, 
Andreea Butucescu a fost selectată pentru a 
face parte din acest program, cu lucrarea 
Perceived Fairness of Testing as a Function 

of General and Contextual Perceptions.   
Conferinţa a prilejuit şi adunarea generală 

a membrilor ITC. Cu acestă ocazie a fost 
aleasă şi noua conducere ITC: preşedinte 
Prof. Dave Bartram, iar pentru perioada 2016 
-2018 ne mândrim că un român - Dragoş 
Iliescu - va asigura conducerea acestei 
prestigioase organizaţii internaţionale. 

Mai multe informaţii despre conferinţă, 
inclusiv broşura cu rezumatele lucrărilor 
prezentate, pot fi obţinute accesând site-ul 
http://www.itc2014ss.com.  

Următoarea ediţie a Conferinţei va fi 
organizată în 2016, în Vancouver, Canada. 
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Drepturile de autor asupra conținuturilor 
acestui document aparțin International Test 
Commission (ITC) © 2014. Toate drepturile 
sunt rezervate. Solicitări privind utilizarea, 
adaptarea sau traducerea acestui document 
sau a oricărui fragment din acest document 
trebuie adresate Secretarului General: 
Secretary@InTestCom.org. 

 

MULȚUMIRI 

Redactarea acestui document a fost 
inițiată de către prof. Fanny Cheung și a fost 
realizată pentru ITC de către Dragoș Iliescu și 
Dave Bartram. 

Autorii sunt recunoscători pentru ajutorul 
primit din partea a diverși colegi, în mod 
special prof. Tom Oakland și prof. Anna 
Brown, care au oferit contribuții valoroase la 
realizarea acestui document. 

Autorii recunosc de asemenea efortul 
depus, comentariile valoroase și sugestiile 

primite din partea unui număr de membri ai 
comunității care au contribuit la faza de 
revizuire a documentului: Dusica Boben (din 
partea Comisiei de Teste și Testare a 
Asociației Slovene de Psihologie), Odeta 
Geležėlytė (din partea Asociației Lituaniene 
de Psihologie), Andreas Høstmaelingen (din 
partea Comisiei de Teste și Testare a 
Asociației Norvegiene de Psihologie), Pat 
Lindley, Peter Macqueen (din partea 
Grupului de Referință asupra Testelor și a 
Testării al Societății Australiene de 
Psihologie), Krunoslav Matesic, Richard 
Smith (din partea Societății Britanice de 
Psihologie), Susana Urbina și Hazel 
Wheldon. 

Acest document se bazează pe informații 
din diverse surse academice. Printre acestea 
se numără și lucrarea "Principii de utilizare în 
cercetare a testelor psihologice publicate" 
realizată de Societatea Britanică de 
Psihologie (2005) și "Declarație privind 



206                                             Declarație ITC privind utilizarea testelor în scopuri de cercetare  

 

utilizarea securizată a testelor psihologice 
pentru educarea studenților de Psihologie din 
ciclul de licență sau post licență" emisă de 
Comitetul de Teste Psihologice și Evaluare al 
Asociației Americane de Psihologie (1994). 

 

INTRODUCERE 

Testele și alte tipuri de instrumente de 
evaluare (de ex. instrumente de măsurare a 
abilităților sau aptitudinilor, exerciții de 
simulare a muncii, probe de muncă, ghiduri 
de interviu) sunt în general proiectate pentru 
a fi utilizate în ceretare și în practica 
profesională (de ex. în domeniul muncii și 
organizațional, clinic sau educațional). De 
obicei, scopul testelor folosite în cercetare 
este diferit față cel al testelor folosite în 
practica instituțională sau profesională. De 
exemplu, în cercetare datele obținute cu 
ajutorul testelor sunt folosite în mod obișnuit 
pentru a evalua anumite fenomene (de ex. 
caracteristicile testului sau relația dintre 
scorurile la test și diverse alte variabile) cu 
scopul de a avansa și rafina cunoștințele 
științifice, gradul de înțelegere și modul de 
utilizare în scopuri științifice. În contrast, în 
practica instituțională și clinică, datele 
prelevate prin teste sunt de obicei utilizate 
pentru a realizarea unor evaluări și pentru 
luarea unor decizii ce îi pot afecta personal pe 
cei cărora li s-a aplicat testul.  

Standardele legale și profesionale care 
ghidează utilizarea testelor în practica 
instituțională și clinică pot fi găsite în diverse 
surse (AERA, APA, & NCME, 1999; APA, 
2010). Pe de altă parte, standarde similare 
care să ghideze utilizarea testelor în ceretare 
sunt mai puțin întâlnite, dar necesitatea lor 
este la fel de mare.  

Acest document este menit să promoveze 
convingerea că utilizarea testelor în cercetare 
trebuie să fie în conformitate cu anumite 
principii legale și etice, precum și standarde 
de bună practică, și că testele trebuie utilizate 
de profesioniști competenți care își 
concentrează atenția pe drepturile celor 
cărora le sunt aplicate testele, dar și a 
celorlalte părți implicate în procesul de 
testare. Problematicile discutate în acest 
document vor evidenția aceste considerații. 

Acest document caracterizează testele ca 
fiind proceduri sau metode ce examinează 

sau determină prezența unui factor sau unui 
fenomen, ce cuprind un set de itemi 
standardizați (de ex. întrebări, stimuli sau 
sarcini) care sunt cotați într-un mod 
standardizat și sunt folosiți pentru a examina 
și eventual pentru a evalua diferențe 
individuale (de ex. diferențe între abilități, 
deprinderi, competențe, dispoziții, atitudini, 
emoții) (Anastasi & Urbina, 1997; American 
Psychological Association, 2006; Cronbach, 
1990). Această definiție include teste 
psihologice și educaționale aplicabile prin 
orice modalitate (de ex. teste creion-hârtie, 
testări computerizate online, probe de muncă, 
jocuri). Sunt descrise două categorii de teste: 
cele cu drepturi de autor, care astfel aparțin 
de domeniul privat, și cele fără drepturi de 
autor, care astfel aparțin de domeniul public. 
Multe din principiile discutate în continuare 
se pot aplica ambelor tipuri de teste. 

 

DECLARAȚIA 

Persoanele implicate în utilizarea testelor 
în scopuri de cercetare trebuie să ia în 
considerare diverse aspect impuse de 
standardele legale, etice și de bună practică. 

 

1. Permisiunea de a utiliza teste 

în cercetare 

Responsabilitățile unui cercetător diferă în 
funcție de utilizarea unor teste cu sau fără 
drepturi de autor. Utilizarea celor dintâi 
prezintă restricții impuse de deținătorul 
drepturilor de autor și care reglementează 
cine poate utiliza materialele. În cazul celor 
din urmă, denumite adesea teste cu acces 
liber, deținătorul drepturilor de autor a 
acordat gratuit altora posibilitatea de a la 
accesa și utiliza.  

Testele sunt în general proiectate de unul 
sau mai mulți cercetători, de agenții publice 
sau private sau de companii specializate în 
proiectarea de teste. Ocazional se proiectează 
teste în mod special pentru un anumit 
program de cercetare. Odată proiectat un test, 
autorul acestuia deține automat drepturile de 
autor și deci îi este asigurată protecția legală. 
Drepturile de autor protejează titlul testului, 
itemii, structura, manualele, procedurile și 
algoritmii de cotare, iar uneori și alte diverse 
materiale și componente. Informații cu 
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privire la deținătorul drepturilor de autor pot 
fi găsite de obicei pe prima pagină a 
manualului sau a chestionarelor unui test sau 
pe website-ul testului.   

Creatorul testului, adică autorul sau 
autorii acestuia, deține drepturile de autor, cu 
excepția cazului în care drepturile de autor au 
fost transferate prin accord scris unei alte 
persoane sau entități (de ex. editura ce 
publică testul). Autorii de teste ale căror 
publicații în jurnale conțin fie testul integral 
(ceea ce se întâmplă rar), fie itemi ai testului 
cedează drepturile de autor asupra acelor 
materiale către jurnalul respectiv, în afara 
cazului în care există un accord scris conform 
căruia drepturile rămân în proprietatea 
autorului. Agențiile (de ex. editurile ce 
publică testele, agențiile de certificare, 
companiile de consultanță) păstrează de 
obicei drepturile de autor, dar nu întotdeauna, 
și pot comercializa testele de unele singure 
sau pe baza unor contracte. Companiile de 
proiectare de teste păstrează drepturile de 
autor asupra testelor pe care le proiectează. 

Profesioniștii responsabili de coordonarea 
sau supervizarea unei cercetări ce utilizează 
teste trebuie să obțină permisiunea din partea 
deținătorului drepturilor de autor înainte de a 
le folosi. Acest lucru se aplică atât în cazul 
testelor în forma originală, cât și în cazul 
oricăror materiale derivate de pe urma 
acestora (cum ar fi o versiune tradusă a 
testului). Anumiți deținători de drepturi de 
autor (de ex. savanți) pot acorda permisiunea 
gratuit sau pot pretinde un tarif nominal în 
schimbul utilizării testului în cercetare. Alți 
deținători de drepturi de autori (de ex. autori 
sau editori) stabilesc cu cercetătorul o 
înțelegere contractuală care stipulează 
termenii (de ex. utilizarea testului pe o durată 
de timp limitată sau cu un număr limitat de 
administrări) și condițiile (de ex. trimiterea 
către deținătorul drepturilor a câte unei copii 
a oricăror publicații în care sunt raportate 
datele) de utilizare a testelor în cercetare. 
Cercetătorul trebuie să se asigure că acordul 
contractual nu contravine regulamentului de 
confidențialitate a datelor sau altor legi și 
reglementări ale agențiilor. Ceretătorul 
trebuie să se conformeze stipulărilor 
contractuale.  

Deținătorul drepturilor de autor are 
dreptul de a refuza acordarea permisiunii 

pentru utilizarea gratuită a unui test în 
cercetare. Acest lucru se aplică atât 
versiunilor originale, cât și în cazul 
solicitărilor de realizare a unor traduceri. De 
asemenea, deținătorii pot refuza acordarea 
permisiunii unor cercetări ce vor produce 
materiale derivate (cum ar fi traducerile). 
Deținătorul drepturilor de autor nu trebuie să 
se afle în poziția de a dicta natura cercetărilor 
ce se pot realiza cu scalele testului.  

Unele teste se află în domeniul public. 
Drept urmare, toată lumea are acces liber la 
ele. Opera unui autor aparține de domeniul 
public dacă autorul sau alt deținător al 
drepturilor de autor a renunțat explicit la 
protejarea drepturilor de autor. Testele din 
domeniul public pot fi apropriate de către 
oricine, sunt considerate proprietatea 
comunității și pot fi utilizate fără permisiunea 
autorului. În acest caz, materialele testului 
pot fi reproduse, distribuite, prezentate public 
sau folosite pentru producerea unor materiale 
derivate. Cercetătorii nu trebuie să obțină 
permisiune pentru utilizarea acestor teste fără 
drepturi de autor. Cu toate acestea, normele 
de buna practică recomandă ca atunci când 
are posibilitatea, cercetătorul să îi informeze 
pe autorii testului de utilizarea acestuia și să 
amintească autorii și publicația de unde au 
preluat instrumentul atunci când își prezintă 
rezultatele.  

Versiunile utilizate în cercetări ale 
instrumentelor sunt adesea publicate în 
jurnale sau pe website-urile autorilor. Când 
apar în astfel de medii cu acces liber, testele 
pot da impresia că fac parte din domeniul 
public. Totuși, autorul este în mod implicit 
deținătorul drepturilor de autor cât timp nu 
cedează drepturile altei entități sau nu acordă 
explicit permisiunea pentru utilizare liberă și 
gratuită. Autorii de teste trebuie să includă o 
declarație explicită referitoare la accesul liber 
sau la condițiile de utilizare de către alți 
cercetători. Cercetătorii sunt sfătuiți să îi 
întrebe pe autori atunci când nu le este clar 
statulul drepturilor de autor ale unui test.  

 

2. Permisiunea pentru (re)tipărire 

Materialele cu drepturi de autor rezervate 
nu pot fi reproduse, distribuite, prezentate 
public sau folosite pentru producerea unor 
derivate fără permisiunea celui ce deține 
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drepturile de autor. Securitatea testului 
trebuie menținută. Itemii testului nu trebui să 
fie tipăriți în vreo publicație, deoarece ar 
putea ajunge la dispoziția utilizatorilor 
neautorizați de teste și astfel s-ar compromite 
securitatea testului. De exemplu, tipărirea 
testului original, precum și a unor diverse 
versiuni traduse sau adaptate ale sale sau ale 
itemilor într-o publicație (de ex. un articol de 
jurnal, o teză, un website) este interzisă.  

Atunci când își prezintă rezultatele, s-ar 
putea ca cercetătorii să fie nevoiți să 
împărtășească itemi din test care să 
exemplifice caracteristicile evaluate. În cazul 
folosirii unor teste din domeniul public, 
cercetătorii pot oferi câteva exemple de itemi, 
cu citarea sursei. În cazul folosirii unor teste 
cu drepturile de autor rezervate, trebuie 
obținută din partea deținătorului drepturilor 
de autor permisiunea de a reproduce un 
număr limitat de itemi cotați sau necotați (de 
obicei unul sau două din fiecare scală). De 
asemenea, cercetătorii pot proiecta itemi care 
să prezinte caracteristicile itemilor din testul 
propriu-zis, însă fără să le reproducă direct, 
așadar fără să încalce drepturile de autor. 

 

3. Modificarea unui test sau a 

componentelor sale 

Atunci când se utilizează un test cu 
drepturi de autor rezervate, cercetătorii nu 
trebuie să modifice vreo componentă a 
testului dacă nu dispun de autorizație în acest 
sens, doarece asta ar periclita integritatea 
testului, ar încălca drepturile de autor și ar 
constitui un act illegal. 

Există standarde diferite de utilizare a 
testelor cu acces liber din domeniul public. 
Atunci când le folosesc, cercetătorii pot 
modifica testele prin adăugarea sau 
eliminarea unor itemi, precum și prin 
modificarea formulării sau a ordonării 
itemilor, a instructajului, a procedurii de 
cotare, pentru a face textul mai adecvat 
obiectivelor studiului, populației căreia i se 
va administra testul sau condițiilor 
contextuale. Aceste versiuni modificate ale 
testului sunt considerate opere derivate și 
sunt permise în cazul testelor din domeniul 
public. De exemplu, adaptarea unui test din 
domeniul public pentru aplicarea într-o altă 
cultură decât cea în cadrul căreia a fost 

proiectat inițial s-ar putea să necesite 
traduceri, introducerea sau eliminarea unor 
itemi, reformulări și modificarea 
instructajului și a scalării itemilor.  

Cercetătorii pot aduce modificări 
asemănătoare unor teste cu drepturi de autor 
rezervate doar cu acordul explicit în scris al 
deținătorului drepturilor de autor. 

Orice modificări aduse versiunii originale 
a testului trebuie consemnate, după cum se 
arată la punctul (5) de mai jos. Consultați 
Ghidul ITC pentru Adaptarea Testelor (ITC, 
2010) când realizați o adaptare a unui test. 

 

4. Utilizarea etică a testelor 

Normele etice pentru utilizarea testelor în 
ceretare sunt în cea mai mare partea în 
consonanță cu normele pentru utilizarea 
testelor în contexte profesionale. Drept 
urmare, din partea persoanelor implicate în 
cercetare se așteaptă să se comporte într-o 
manieră profesională și etică, să manifeste 
competență în utilizarea testelor, să își asume 
responsabilitatea pentru utilizarea testelor, să 
se asigure că materialele de testare sunt 
păstrate în condiții sigure și să asigure 
confidențialitatea în ceea ce privește 
rezultatele testării. 

Utilizatorii testelor trebuie să respecte 
obligațiile etice. Printre acestea se numără 
necesitatea de a obține consimțământul 
informat, de a apăra securitatea materialelor 
de testare și de a asigura confidențialitatea 
datelor personale. Un document furnizat 
tuturor participanților la cercetare trebuie să îi 
informeze pe aceșta în legătură cu toate 
prevederile importante ale cercetării, inclusiv 
dacă participanții vor primi un rezumat 
personalizat sau colectiv al datelor. Obligația 
de a le acorda participanților feedback 
referitor la rezultatele pe care le-au obținut 
poate să fie lipsită de practicalitate sau dificil 
de facilitat, și de aceea se poate să nu fie 
garantată. Cu toate acestea, atunci când acest 
lucru este viabil, cercetătorul trebuie să se 
străduiască să includă acordarea de feedback 
în condițiile de participare la studiului de 
cercetare. Cercetătorii trebuie să se 
conformeze principiilor legale și etice din 
regiunea sau țara unde se derulează studiul și 
să manifeste sensibilitate față de aspectele 
culturale importante. 
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Persoana căreia i se acordă permisiunea 
de a utiliza un test trebuie să aibă calificarea 
necesară pentru a îl utiliza sau să fie 
supervizată de un profesionist calificat (de ex. 
un coleg, profesor sau consultant). 
Responsabilitatea profesionistului calificat în 
cauză se extinde asupra procesului întreg de 
testare, inclusiv colectarea, codarea, analiza, 
raportarea și aplicarea datelor în diverse 
forme. 

 

5. Documentația 

Cercetarea științifică necesită o 
documentație adecvată. Documentația 
permite comunității științifice să evalueze 
calitatea și rezultatele cercetării și să 
faciliteze replicarea sa. Așadar, utilizarea 
metodelor de cercetare, inclusiv folosirea 
testelor, trebuie consemnată în secțiunea de 
metodologie a tuturor rapoartelor de 
cercetare. Documentația trebuie să facă 
referire la denumirea testului, ediția, data 
publicării testului original sau adaptat. În 
plus, acolo unde este cazul, cercetătorul 
trebuie să menționeze că i-a fost acordată 
permisiunea de a utiliza testul de către 
deținătorul drepturilor de autor și să includă 
eventualele stipulări incluse in documentul de 
autorizație. 

Cercetătorii care traduc sau adaptează un 
test trebuie să menționeze modul în care au 
fost realizate aceste modificări și să ofere 
probe ale validității și echivalenței pentru 
versiunea modificată a testului (ITC, 2010). 

Cercetătorii care proiectează un 
instrument nou trebuie să pună la dispoziție 
un minim de informații referitoare la acesta: 
fundamentul teoretic și scopul testului, modul 
în care s-a realizat selecția itemilor inițiali și 
modul în care au fost analizați și selectați 
ulterior, numărul de itemi în funcție de 
dimensiunea măsurată cu cel puțin un 
exemplu pentru fiecare dimensiune, metodele 
de scalare utilizate, alături de informații 
legate de validitatea și precizia la măsurare 
(de ex. fidelitatea sau alți indicatori ai 
preciziei în măsurare, în funcție de modelul 
de măsurare al testului). Toate publicațiile 
care utilizează date prelevate prin teste 
proaspăt proiectate trebuie să indice dacă 
cercetătorul este dispus să trimită exemplare 
ale instrumentului către alți cercetători. 

6. Conflicte de interese 

Cercetătorul rebuie să recunoască sursa 
fondurilor folosite pentru proiectarea unui 
test sau a altor proiecte de cercetare, dacă 
dispune de astfel de fonduri. Agențiile 
externe care finanțează cercetări pot avea o 
anumită miză legată de obținerea unor 
rezultate în cercetări (de ex. în cazul 
finanțării de către o agenție guvernamentală 
care promulgă o anumită legislație sau de 
către o companie de testare care deține 
drepturile de autor asupra testului folosit). 
Cercetătorii trebuie să fie conștienți de 
existența unor astfel de situații și să își 
mențină obiectivitatea și imparțialitatea. De 
asemenea, cercetătorii trebuie să declare 
relațiile ce pot sugera un conflict de interese 
(de ex. un cercetător care este remunerat 
pentru utilizarea unor teste în studiul său, sau 
care este angajat de o editură ce publică 
teste).  

 

7. Răspândirea edițiilor pentru 

cercetare în practica 

profesională 

În practica profesională (de ex. 
organizațională, clinică, educațională sau în 
alte contexte), unde testele sunt utilizate 
pentru a evalua o caracteristică sau pentru a 
realiza un clasament, este absolut necesar ca 
testele să fie fidele și valide la nivelul 
individului, astfel încât să asigure o estimare 
corectă a caracteristicii țintite sau clasarea 
corectă a unui individ. În contexte de 
cercetare, testele nu trebuie să satisfcă 
întotdeauna criteriile de validitate și fidelitate 
la nivelul evaluării individuale. 

Există diverse motive pentru relaxarea 
exigențelor tehnice în cazul testelor folosite 
în cercetări. În primul rând, se poate ca 
testele să fie proiectate și utilizate pentru 
testarea unor ipoteze inovatoare și pentru 
examinarea unor constructe care nu au fost 
încă studiate suficient pentru a se putea 
asigura obținerea unor modele de măsurare 
robuste. În al doilea rând, este posibil ca 
testele utilizate în contexte de cercetare să nu 
fie standardizate, iar datele referitoare la 
populație și proprietățile psihometrice să nu 
fie cunoscute dinaintea derulării studiului. În 
al treilea rând, se poate ca datele prelevate cu 
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ajutorul testului să fie analizate la un nivel 
agregat sau de grup și să nu fie folosite pentru 
obținerea unor concluzii referitoare la anumiți 
respondenți individuali. 

Versiunile de cercetare ale testelor sunt 
extinse uneori pentru utilizarea în practia 
profesională, însă fără a li se recunosște 
limitele. Autorul testului are responsabilitatea 
de a nu contribui la extinderea unor 
instrumente de cercetare în vederea utilizării 
în practica profesională înainte să se fi 
publicat informații suficiente despre 
proprietățile psihometrice ale testelor 
respective. 
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STANDARDE DE REDACTARE 

Psihologia resurselor umane – ghid pentru autori 

 
EDITORII 
 

 
 
 

 

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 
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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 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. 
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• 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. 
 

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. 

 

4. 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 
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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: 
 

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. 
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STANDARDS OF PUBLISHING 

Human Resources Psychology – guide for authors 

 
THE EDITORS 

 
 
 

 

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 
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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. 

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. 
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• 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.  
 

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. 
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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. 
 

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. 
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STANDARDES DE RÉDACTION 

Psychologie des ressources humaines – guide 

pour les auteurs 

 
LES ÉDITEURS 

 
 
 
 

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 



220 Standardes de Rédaction

 

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). 

- 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  
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- 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.  
 

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 

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. 
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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: 
------------------------------------ 
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.  

 


