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Criza economică globală:  
Un rol pentru psihologia muncii şi 
industrială 
 
Ivan T. Robertson 
Robertson Cooper Ltd 
& 
Leeds University Business School, UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa de corespondenŃă:  

Psihologia muncii şi industrială a 
devenit o disciplină la nivel mondial cu un 
anumit grad de influenŃă. SocietăŃile 
psihologice din toate Ńările dezvoltate 
importante au subgrupuri de profesionişti care 
sunt orientaŃi spre aplicarea psihologiei 
oamenilor în cadrul mediului lor de muncă iar, 
în prezent, nu există nici o îndoială referitoare 
la faptul că psihologia are de adus o 
contribuŃie importantă. Această contribuŃie este 
benefică atât organizaŃiilor- în termenii unei 
eficienŃe îmbogăŃite- cât şi persoanelor care 
lucrează în cadrul acestor organizaŃii. De 
exemplu, abordările dezvoltate de către 
psihologi pentru a evalua candidaŃii potriviŃi 
pentru roluri diferite în cadrul unei organizaŃii 
reprezintă un domeniu important care aduce 
beneficii organizaŃiei şi oamenilor care 
lucrează în cadrul ei. Din perspectiva 
organizaŃiei, este foarte important să se ia cea 
mai bună decizie cu privire la cine ar trebui să 
fie păstrat din varietatea disponibilă de 
candidaŃi. Este foarte clar că alegerea unor 
candidaŃi mai potriviŃi conferă beneficii 
semnificative organizaŃiei prin intermediul 
performanŃei crescute- se ştie de zeci de ani 
că o bună selecŃie de personal poate aduce 
contribuŃie economică majoră (e.g. Schmidt & 
Hunter, 1998). Din perspectiva candidaŃilor, 
potrivirea cu un post de muncă care este pe 
măsura aptitudinilor lor oferă bazele unei vieŃi 
profesionale satisfăcătoare şi agreabile. 

ContribuŃia psihologiei muncii şi 
organizaŃionale nu este limitată la selecŃia şi 
evaluarea personalului, cu toate că pentru 
mulŃi practicieni acestea reprezintă cel mai 
important domeniu al practicii lor. Alte domenii 
care sunt de asemenea importante, includ: 
calitatea vieŃii ocupaŃionale, designul postului 
şi al muncii, instruire profesională şi 
dezvoltare. Asemenea multor societăŃi 
psihologice, Societatea Psihologică Britanică 
(prin intermediul Diviziei sale de Psihologie 
OcupaŃională) identifică domeniile majore ale 
practicii şi expertizei psihologilor muncii şi 
organizaŃionali. Acestea sunt: 

• InteracŃiunea Om-Maşină; 
• Designul mediilor şi al muncii: 

Sănătate şi SiguranŃă;  
• SelecŃia şi evaluarea personalului; 
• Aprecierea performaŃelor profesionale 

şi dezvoltarea carierei; 
• Consilierea şi dezvoltarea personală; 
• Instruirea profesională; 
• RelaŃiile şi motivarea angajaŃilor; 
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• Dezvoltarea şi schimbarea 
organizaŃională. 
Trecerea în revistă a acestor arii de 

practică arată foarte clar că în actualele şi 
excepŃional provocatoarele condiŃii economice, 
psihologia muncii şi organizaŃională are de 
adus o contribuŃie importantă- dar sugerează 
de asemenea că accentul şi natura ontribuŃiei 
poate să fie foarte diferită de cea din condiŃiile 
normale (i.e. când condiŃiile economice sunt 
rezonabil favorabile).  

În scopul examinării potenŃialei 
contribuŃii a psihologiei în climatul economic 
actual, aş dori să utilizez un simplu set de 
categorii în comparaŃie cu cele opt arii de 
practică menŃionate anterior – şi să utilizez un 
sistem foarte simplu cu trei categorii pentru a 
descrie tipurile de contribuŃie pe care psihologii 
le pot aduce: compoziŃie (e.g. schimbarea 
compoziŃiei oamenilor în cadrul forŃei de 
muncă prin procesele de selecŃiei, relocare şi 
plasare pe posturi de muncă); dezvoltare (i.e. 
dezvoltarea oamenilor care sunt deja o parte a 
forŃei de muncă prin intermediul instruirii 
profesionale, coaching-ului, feedback-ului şi a 
altor activităŃi de dezvoltare); şi inginerie 
situaŃională (i.e. reingineria situaŃiei în care 
oamenii lucrează prin redesignul postului de 
muncă şi al muncii, schimbări în management 
şi supervizare şi schimbare organizaŃională). 
Aceste trei arii acoperă toate tipurile principale 
de intervenŃii pe care oricine care lucrează cu 
oameni în organizaŃii ar putea să le facă. Pe 
lângă focalizarea pe aceste trei arii generice 
aş dori să insist asupra a ceea ce consider că 
este cea mai importantă arie pentru psihologia 
muncii în condiŃii economice dificile- şi anume 
sănătatea psihologică şi implicarea angajaŃilor.  

De ce sănătatea psihologică şi 
implicarea angajaŃilor sunt particular 
importante pentru psihologi în condiŃii 
economice provocatoare? Când economia 
este pusă la încercare, este inevitabil ca 
nivelul de solicitare şi presiune a oamenilor la 
locul de muncă să crească - aceasta 
înseamnă că menŃinerea unor nivele ridicate 
ale sănătăŃii psihologice devine cea mai 
importantă pentru oameni. Psihologii au un rol 
major de jucat în ceea ce priveşte acest 
aspect. Pentru organizaŃii, sănătatea 
psihologică şi implicarea angajaŃilor sunt de 
asemenea critice din mai multe motive. În 
primul rând, angajatorii au datoria de a se 
îngriji de angajaŃii lor şi trebuie să fie chiar mai 
conştiincioşi în grija faŃă de angajaŃii lor când 
solicitările sunt crescute dar este de asemenea 
clar faptul că organizaŃiile sunt mult mai 

eficiente când angajaŃii lor au nivele crescute 
ale sănătăŃii psihologice (vezi Robertson, 
2008 ; Robertson & Flint-Taylor, 2009) şi sunt 
deplin implicaŃi (vezi Macleod & Bradz, 2008). 
Implicarea angajaŃilor a devenit un aspect 
important pentru cei mai mulŃi angajatori iar 
directorii de resurse umane din Ńările 
dezvoltate se străduie să găsească modalităŃi 
eficiente de asigurare a unei forŃe de muncă 
„implicate”. Acest interes privind implicarea în 
muncă este alimentat de rezultatele unor studii 
care au arătat că nivelele de implicare în 
muncă din cadrul multor organizaŃii nu sunt 
crescute. De exemplu, Towers Perrin 
realizează sondaje precise referitoare la 
nivelele de implicare la scală largă. Rezultatele 
din Studiul ForŃei de Muncă Globale (Towers 
Perrin, 2008), realizat în 2007-2008, au arătat 
că: 

• Numai 21% dintre cei 90000 de 
angajaŃi în 18 Ńări au fost pe deplin 
implicaŃi; 

• În UK acest nivel a fost de 14% (cu 
toate că este scăzut, acest procent 
este similar cu cel al altor Ńări 
europene); 

• Nivelele cele mai scăzute ale implicării 
au fost înregistrate în Japonia (3%), 
Hong Kong (5%) şi Coreea de Sud 
(8%). Nivelele cele mai mari ale 
implicării au fost înregistrate în Mexic 
(54%), Brazilia (37%) şi India (36%).  
Dovada că nivelele de implicare sunt 

importante pentru organizaŃii este 
constrângătoare. Unul dintre cele mai mari 
studii (Harter, Schmidt & Hazes, 2002) a inclus 
aproximativ 8000 de unităŃi de afaceri din 
cadrul a 36 de companii şi a arătat că 
implicarea/ sănătatea psihologică au corelat cu 
indicatori critici ai unităŃii de afaceri, incluzând 
concediul medical, satisfacŃia consumatorului, 
productivitatea şi fluctuaŃia angajaŃilor. 

Un aspect important pe care psihologii 
trebuie să îl înŃeleagă priveşte relaŃia dintre 
sănătatea psihologică şi implicarea angajaŃilor. 
De fapt, cu toate că există un consens în ceea 
ce priveşte tipul factorilor incluşi în implicarea 
angajaŃilor, există neclarităŃi în ceea ce 
priveşte definirea şi măsurarea acesteia. În 
general, itemii din cele mai multe chestionare 
privind implicarea se concentrează pe aspecte 
ale implicării care sunt cel mai evident asociate 
cu comportamentul pozitiv al angajatului şi 
acoperă concepte psihologice stabilite, cum ar 
fi comportamentul cetăŃenesc (e.g. Organ & 
Paine, 1999) şi angajamentul organizaŃional 
(e.g. Meyer, 1997). De exemplu Scala Utrecht 
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a implicării în muncă (Schaufeli şi colab., 
2002) se concentrează pe trei factori: vigoare, 
dedicaŃie şi absorbŃie. Auditul la locul de 
muncă Gallup (vezi Harter şi colab., 2002) se 
focalizează pe factori cum ar fi claritatea- a 
cunoaşte ceea ce se aşteaptă, şi control (input 
& oportunitate). Aceste concepte reflectă o 
orientare spre aspectele angajării care sunt 
direct implicate în determinarea 
comportamentului pozitiv al angajatului. De 
asemenea, ele reflectă o orientare spre 
“Implicarea atentă” - i.e. factori care sunt de 
interes principal angajatorilor şi organizaŃiilor 
din moment ce descriu comportamentul pozitiv 
al angajatului. 

În plus faŃă de orientarea spre 
implicarea atentă, multe dintre chestionarele 
de implicare includ de asemenea şi câŃiva 
itemi care sunt centraŃi pe sănătatea 
psihologică a angajatului- dar nu permit o 
distincŃie între sănătatea psihologică a 
angajatului şi factorii implicării atente. Din 
perspectivă psihologică, această orientare 
considerabilă asupra sănătăŃii psihologice este 
importantă şi reflectă mai bine o imagine 
completă a implicării în muncă - “Implicarea 
deplină”. Conceptul de implicare deplină 
cuprinde atât aspectele implicării atente care 
descrie comportamentul pozitiv al angajatului, 
cât şi sănătatea psihologică a angajatului. 
Cred că este important ca psihologii să 
utilizeze conceptul de implicare deplină care 
măsoară atât factorii implicării atente cum ar fi 
comportamentul cetăŃenesc şi angajamentul 
angajatului (care sunt uşor de recunoscut de 
către angajatori ca fiind importante), cât şi 
aspectul sănătăŃii psihologice care reflectă 
implicarea deplină. 

Cercetările confirmă faptul că 
sănătatea psihologică a angajatului este 
importantă atât pentru angajat, cât şi pentru 
organizaŃie. În cazul angajaŃilor, sănătatea 
psihologică este relaŃionată cu rezultate 
individuale importante, incluzând o serie de 
aspecte ale sănătăŃii mentale şi fizice; nivele 
scăzute ale sănătăŃii psihologice sunt 
relaŃionate cu o sănătate precară. Impactul 
efectelor muncii asupra individului a fost pe 
deplin raportat de către cercetători (vezi 
Cooper & Quick, 1999). În UK, o serie de 
cercetări (e.g. Ferrie şi colab., 2005; Griffin şi 
colab., 2007) au examinat relaŃia dintre 
condiŃiile muncii, sănătatea individuală şi alte 
aspecte pe un eşantion de angajaŃi bugetari. 
Kuper şi Marmot (2008) au examinat această 
relaŃia în cadrul unei cohorte de peste 10000 
de funcŃionari civili britanici. Rezultatele au 

arătat că factori ai muncii, precum nivele 
scăzute de control şi autonomie au fost 
asociate cu un risc crescut de boli grave. Aşa 
că, sănătatea psihologică slabă cauzată de 
factori de la locul de muncă este letală 
angajaŃilor. Alte studii (e.g. Cohen şi colab., 
2006) au evidenŃiat relaŃii între sănătatea 
psihologică slabă şi bolile fizice minore, cum ar 
fi răceli obişnuite. În schimb, nivele crecute ale 
sănătăŃii psihologice sunt asociate cu o serie 
de efecte pozitive. Oamenii care au o sănătate 
psihologică bună sunt mai puŃin probabil să 
perceapă evenimentele ambigue ca fiind 
ameninŃătoare (Seidlitz & Diener, 1993; 
Seidlitz şi colab., 1997). Procesarea 
evenimentelor neutre sau ambigue ca fiind 
ameninŃătoare este aproape nefolositoare într-
un context organizaŃional în care are loc o 
schimbare, de exemplu. Rezultatele arată de 
asemenea că feedback-ul nefavorabil este 
văzut ca fiind mai dureros de către oamenii 
care au o sănătate psihologică slabă iar 
feedback-ul pozitiv produce mai multe beneficii 
oamenilor cu o sănătate psihologică bună.  

Persoanele cu o sănătate psihologică 
slabă utilizează de asemenea tactici 
interpersonale care implică mai multă ceartă 
(vezi de exemplu, Larsen & Ketelar, 1991; 
Derryberry & Read, 1994). Pe de altă parte, 
persoanele cu o sănătate psihologică bună 
învaŃă şi rezolvă probleme mai eficient, sunt 
mult mai entuziasmate în ceea ce priveşte 
schimbarea, relaŃionează cu alŃii pozitiv şi 
acceptă schimbarea mult mai uşor. Este dificil 
să ne gândim la un alt set de caracteristici, 
excluzând deprinderile specifice muncii, care 
să fie mai important pentru succesul unei 
organizaŃii.  

Rolul psihologilor în promovarea 
suportului angajaŃilor şi sprijinirea lor să 
înŃeleagă şi să atingă beneficiile implicării 
depline este mai critic ca niciodată, dat fiind 
climatul economic actual. Psihologii au un rol 
în toate cele trei arii menŃionate anterior 
(compoziŃie, dezvoltare şi inginerie 
situaŃională). Referitor la compoziŃia forŃei de 
muncă, psihologii pot contribui prin a stabili 
dacă angajaŃii sunt potriviŃi solicitărilor pe care 
rolurile lor le vor ridica, făcând recomandări 
organizaŃiilor în ceea ce priveşte potrivirea 
caracteristicilor angajatului (personalitate şi 
aptitudini) cu solicitările rolului. În ceea ce 
priveşte dezvoltarea, există o literatură de 
specialitate crescândă privind psihologia 
pozitivă şi dezvoltarea rezilienŃei (e.g. Tugade 
& Frederickson, 2004;Yehuda şi colab., 2006). 
Pe baza acestei literaturi, psihologii pot 
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elabora programe de instruire profesională 
eficiente care întăresc rezilienŃa angajaŃilor 
astfel încât ei să poată sa facă faŃă mai bine 
stresului şi efectelor negative ale rolurilor lor. 
În final, când vine vorba de situaŃiile în care 
oamenii îşi desfăşoară activitatea de muncă, 
psihologii, bazându-se pe extensiva literatura 
de specialitate privind designul postului de 
muncă şi al muncii (e.g. Bond & Bunce, 2001), 
pot ajuta organizaŃiile să promoveze posturi de 
muncă sănătoase pentru angajaŃii lor. 
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Work and organisational psychology 
has established itself as a worldwide discipline 
with some degree of influence. The 
psychological societies in all of the major 
developed countries have subgroups of 
professionals who are focused on the 
application of psychology to people in their 
work environment and there is no doubt that 
psychology has a major contribution to make. 
This contribution is of benefit to both 
organisations – in terms of improved 
effectiveness and to the people who work 
within the organisations. For example, the 
approaches developed by psychologists, to 
assess candidates’ suitability for different roles 
in an organisation is one important area that 
brings benefits to both the organisation and the 
people who work within it. From the 
organisation’s perspective it is clearly 
important to make the best choice of who to 
appoint, from the available field of candidates. 
It is very clear that selecting more suitable 
candidates confers significant benefits to the 
organisation by way of improved performance 
– and it has been know for decades that better 
personnel selection can make a major 
economic contribution (e.g. Schmidt and 
Hunter, 1998). From the perspective of 
candidates being matched with a job that is 
commensurate with their abilities provides the 
basis for a satisfying and enjoyable working 
life. 

The contribution of work and 
organisation psychology is not limited to 
personnel selection and assessment, although 
for many practitioners this is the most 
important area of practice. Other areas are 
also important, including: the quality of working 
life; job and work design, training and 
development. Like many psychological 
societies, the British Psychological Society 
(through its Division of Occupational 
Psychology) identifies the major areas of 
practice and expertise for work and 
organisational psychologists. These are:  

• Human-Machine Interaction; 
• Design of Environments and Work: 

Health and Safety;  
• Personnel Selection and Assessment; 
• Performance Appraisal and Career 

Development; 
• Counselling and Personal 

Development; 
• Training; 
• Employee Relations and Motivation; 
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• Organisational Development and 
Change. 
Reviewing these areas of practice 

makes it clear that in the current, exceptionally 
challenging economic conditions, work and 
organizational psychology has a particularly 
important contribution to make – but it also 
suggests that the emphasis and nature of the 
contribution may be very different from normal 
times (i.e. when economic conditions are 
reasonably favourable).  

To examine the potential contribution 
of psychology in the current climate I would 
like to use a simpler set of categories than the 
eight areas of practice noted above – and use 
a very simple three category system to 
describe the types of contribution that 
psychologists can make: composition (e.g. 
changing the composition of people in the work 
force, through selection processes, 
redeployment and job placement); 
development (i.e. developing the people who 
are already part of the workforce, through 
training, coaching, feedback and other 
development activities); and situational 
engineering (i.e. re-engineering the situation 
that people work in through job and work 
redesign, changes in management and 
supervision and organizational change). These 
three areas cover all of the main types of 
interventions that anyone working with people 
in organizations could hope to make. In 
addition to focusing on these three generic 
areas I would also like to focus on what I 
believe to be the most important area for 
psychological work in difficult economic times 
– that of employee well-being and 
engagement.  

Why is employee well-being and 
engagement particularly important for 
psychologists in challenging economic times? 
When the economy is challenged it is 
inevitable that the level of demand and 
pressure on people in the workplace increases 
– this means that maintaining good levels of 
psychological well-being becomes even more 
important for people. Psychologists have a 
major role to play in this. For organizations, 
psychological well-being and employee 
engagement are also critical, for several 
reasons. First, employers have a duty of care 
towards their employees and will need to be 
even more conscientious in caring for their 
employees when demands are increased but it 
is also clear that organizations are more 
effective when their employees have higher 
levels of psychological well-being (see 

Robertson, 2008; Robertson and Flint-Taylor, 
2009) and are fully engaged (see Macleod and 
Brady 2008). Employee engagement has 
become an important issue for most employers 
and HR Directors across the developed world 
are striving to find effective ways of ensuring 
an “engaged” workforce. This interest in 
engagement is fuelled by findings that levels of 
engagement in many organizations are not 
particularly high. For example, Towers Perrin 
conduct regular surveys of engagement levels 
on a global. Findings from their 2007-08 Global 
Workforce Study (Towers Perrin, 2008) 
revealed: 

• Only 21% of workers across 90,000 
employees in 18 countries were fully 
engaged; 

• Within the UK this level was 14% 
(although low, this is similar to other 
European countries); 

Lowest levels of engagement were 
found in Japan (3%), Hong Kong (5%) and 
South Korea (8%).  Highest engagement levels 
were found in Mexico (54%), Brazil (37%) and 
India (36%). 

The evidence that engagement levels 
are important for organizations is compelling. 
One of the largest studies (Harter, Schmidt 
and Hayes, 2002), covered Nearly 8,000 
separate business units in 36 companies and 
revealed that engagement/well-being 
correlated with critical business-unit indicators, 
including sickness-absence, customer 
satisfaction, productivity and employee 
turnover. 

An important issue for psychologists to 
understand concerns the relationships 
between psychological well-being and 
employee engagement. In fact, although there 
is some broad agreement about the type of 
factors included in employee engagement 
there is also lack of clarity about its definition 
and measurement. In general, the items in 
most engagement surveys focus on the 
aspects of engagement that are most 
obviously related to positive employee 
behaviour and cover established psychological 
concepts, such as organizational citizenship 
(e.g. Organ and Paine, 1999) and 
organizational commitment (e.g. Meyer, 1997). 
For example, the Utrecht Work Engagement 
Survey (Schaufelli et al., 2002) concentrates 
on three factors: vigour, dedication and 
absorption. The Gallup Workplace Audit (see 
Harter et al., 2002) focuses on factors such as 
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clarity – knowing what’s expected and  control 
(input & opportunity). These concepts reflect a 
focus on the aspects of engagement that are 
likely to be most directly involved in driving 
positive employee behaviour. As such, they 
reflect a focus on “Narrow Engagement” – i.e. 
the factors that are of most direct interest to 
employers and organizations, since they 
describe positive employee behaviour.  

In addition to this focus on narrow 
engagement many engagement 
questionnaires also include at least a few 
items that focus on employee psychological 
well-being – but by and large they do not 
distinguish between employee psychological 
well-being and the narrow engagement factors. 
From a psychological perspective this wider 
focus on psychological well-being is important 
and better reflects a more rounded view of 
engagement – “Full Engagement”. The 
concept of full engagement covers both the 
aspects of narrow engagement that describe 
positive employee behaviour and underlying 
employee psychological well-being. I believe 
that it is important for psychologists to utilize 
the concept of full engagement, which 
measures both the narrow engagement factors 
such as organizational citizenship and 
employee commitment (which are easily 
recognized by employers as important) and the 
aspect of psychological well-being that reflect 
full engagement.  

Research confirms that employee 
psychological well-being is important for both 
the employee and the organization. For 
employees psychological well-being is linked 
to important individual outcomes, including a 
range of mental and physical health issues, 
with lower levels of psychological well-being 
linked to poorer health. The impact of job strain 
on the individual has been heavily reported by 
researchers (see Cooper and Quick, 1999). In 
the UK a series of research studies (e.g. Ferrie 
et al., 2005; Griffin et al., 2007) have explored 
the relationships between job conditions, 
individual health and other outcomes in a study 
of government employees. Kuper and Marmot 
(2008) looked at a cohort of over 10,000 British 
Civil servants. The results revealed that factors 
in the job, such as low levels of control and 
autonomy, were associated with an increased 
risk of serious illness. So, low psychological 
well-being caused by workplace factors is 
literally deadly for employees. Other studies 
(e.g. Cohen et al., 2006) have shown links with 
minor physical illnesses, such as the common 
cold. By contrast, high levels of psychological 

well-being are associated with a range of 
positive outcomes. People with higher levels of 
psychological well-being are less likely to see 
ambiguous events as threatening (Seidlitz and 
Diener, 1993; Seidlitz et al., 1997). Processing 
neutral or ambiguous events as threatening is 
most unhelpful in an organisational setting 
where change is taking place, for instance. 
Evidence also shows that unfavourable 
feedback is seen as more hurtful by people 
with lower psychological well-being and 
positive feedback produces more benefits for 
people with higher psychological well-being. 
People with lower psychological well-being 
also use more contentious interpersonal tactics 
(see for example, Larsen and Ketelar, 1991; 
Derryberry and Read, 1994). On the other 
hand, people with higher levels of 
psychological well-being learn and problem 
solve more effectively, are more enthusiastic 
about change, relate to others more positively 
and accept change more readily. It is difficult to 
think of another set of characteristics, apart 
from job-specific skills, that are more important 
to an organisation’s success.  

The role of psychologists in providing 
support for employers and helping them to 
understand and achieve the benefits of full 
employee engagement is more critical than 
ever in the current economic climate. 
Psychologists have a role in all three areas 
mentioned above (composition, development 
and situational engineering). In relation to the 
composition of the workforce psychologists 
can help to ensure that employees are well-
suited to the demands that their roles will place 
on them by advising organisations on matching 
the employees’ characteristics (personality and 
abilities) with the demands of the role. In terms 
of development, there is a growing research 
literature on positive psychology and the 
development of resilience (e.g. Tugade and 
Fredrickson, 2004; Yehuda et al., 2006). 
Psychologists can draw on this literature to 
develop effective training programmes that 
build resilience in employees so that they can 
cope effectively with the stresses and strains 
of their roles. Finally, when it comes to the 
situation that people work in, psychologists can 
help by drawing on the extensive literature on 
job and work design (e.g. Bond and Bunce, 
2001) to help organisations to provide 
psychologically healthy jobs for employees. 
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L’erreur comme défaut et moyen de contrôle de l’act ivité 
en situation de travail  
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Abstract 

 

In activity, the error is often evaluated in a negative manner, as the absence of succes. But the 
error may also have a positive role in that it reveals the characteristics of the activity: so, its 
knowledge can be a way to control the action, as shown, in particular, the regulatory model for 
which the action is regulated based on differences in purpose. It is precisely from this model 
that will be organized this paper. It sugests this can be a framework for analysing the error by 
showing the work of particular significance.   
The introduction refers to some general knowledge on the study of error. The second chapter 
justifies the need to coordinate the study of error to that of activity. The following sections are 
organized around several themes that mark out the analysis for this coordination: setting goals, 
assessing the error with the issues of detection and diagnosis, the possible exploitation of the 
error. A final section addresses the role of the operator characteristics in the production and 
the management of the error. The conclusion discusses the interest of exploiting the dual 
character of error for the analysis of activity and on how this exploitation.  

 

Key words: psychology, ergonomics, reliability, error, activity analysis, regulation, objective, 
diagnosis, competences             

 

Résumé 
 

Dans l’activité, l’erreur est souvent évaluée de manière négative, comme l’absence de 
réussite. Mais l’erreur peut avoir aussi un rôle positif dans la mesure où elle révèle des 
caractéristiques de l’activité : sa connaissance peut donc être un moyen de contrôle de 
l’action, comme le montre, notamment, le modèle de régulation pour lequel l’action est réglée 
en fonction des écarts à son but. C’est justement à partir de ce modèle que sera organisé cet 
article. Il propose ce qui pourrait constituer un cadre d’analyse de l’erreur en l’illustrant de 
travaux plus particulièrement significatifs.  
L’introduction rappelle quelques connaissances générales concernant l’étude de l’erreur. Le 
second chapitre justifie la nécessité de coordonner l’étude de l’erreur à celle de l’activité. Les 
parties suivantes sont organisées autour de quelques thèmes qui jalonnent les analyses visant 
cette coordination: la définition des buts, l’évaluation de l’erreur avec les questions de la 
détection et du diagnostic, les exploitations possibles de l’erreur. Enfin, une dernière partie 
aborde le rôle des caractéristiques de l’opérateur dans la production et la gestion de l’erreur. 
La conclusion revient sur l’intérêt d’exploiter le caractère biface de l’erreur pour l’analyse de 
l’activité et sur les modalités de cette exploitation. 

 

Mots-clés : psychologie, ergonomie, fiabilité, erreur, analyse de l’activité, régulation, but, 
diagnostic, compétences. 

 

Rezumat 
 

În cadrul activităŃii, eroarea este evaluată deseori într-o manieră negativă, ca o absenŃă a 
reuşitei. Dar eroarea poate avea, de asemenea, un rol pozitiv în cadrul măsurii, unde ea relevă 
caracteristicile activităŃii: cunoaşterea sa poate fi aşadar un mijloc de control al acŃiunii, cum se 
arată, modelul de reglare pentru care acŃiunea este reglată pe baza diferenŃelor de scop. 
Articolul de faŃă este organizat pornind tocmai de la acest model. Se sugerează că acest 
model poate constitui un cadru de analiză a erorii, ilustrând aplicaŃiile de importanŃă deosebită. 
Partea de introducere se referă la unele cunoştinŃe generale cu privire la studiul erorii. Cel de-
al doilea capitol justifică necesitatea de a coordona studiul erorii cu cel al activităŃii. 
Următoarele secŃiuni sunt organizate în jurul mai multor teme care punctează analizele ce 
vizează această coordonare: stabilirea scopurilor, evaluarea erorii prin intermediul problemelor 
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de detecŃie şi diagnostic, exploatările posibile ale erorii. Ultima secŃiune abordează rolul 
caracteristicilor operatorului în generarea şi gestionarea erorii. Concluzia aduce în discuŃie 
interesul privind exploatarea caracterului dual al erorii pentru analiza activităŃii şi pentru 
modalităŃile acestei exploatări. 

 

Cuvinte cheie : psihologie, ergonomie, fiabilitate, eroare, analiza activităŃii, reglare, scop, 
diagnostic, competenŃe 
 

         Le thème de l’erreur a une longue 
histoire en psychologie du travail et en 
ergonomie : il intéresse en effet autant la 
recherche que la pratique. La recherche vise à 
modéliser les mécanismes de production de 
l’erreur, et la pratique, à concevoir sa 
prévention, sa correction et son exploitation. 
Aussi l’erreur tient-elle une grande place dans 
les études de formation, d’ergonomie et de 
gestion des ressources humaines. Il existe 
maintenant une bibliographie abondante sur ce 
thème. Dans le domaine qui nous intéresse 
plus directement ici, celui de la psychologie 
ergonomique, on citera, à titre d’exemple, des 
textes généraux : Hollnagel (1993), Leplat 
(1985, 1999), Reason (1993/90). Le socle de 
connaissances classiques est important et cet 
article s’y référera en y ajoutant la contribution 
de textes divers moins connus ou plus récents. 
Au cours de ces dernières années, des usages 
de la notion d’erreur ont été parfois mis en 
question et il est important d’essayer 
d’apprécier les conditions d’un bon usage de 
l’erreur. Dans ce but, il faudra discuter le 
problème de sa définition et de sa place dans 
l’analyse du contrôle de l’activité.  

Dans l’activité, l’erreur est souvent 
évaluée de manière négative, comme 
l’absence de réussite, comme source et critère 
de dysfonctionnement. Mais l’erreur peut avoir 
aussi un rôle positif dans la mesure où elle 
révèle des caractéristiques de l’activité : sa 
connaissance peut donc servir au contrôle de 
l’action, comme le montre, notamment, le 
modèle de régulation pour lequel l’action est 
réglée en fonction des écarts à son but. C’est 
justement à partir de ce modèle que sera 
organisé ce texte qui visera à situer le 
mécanisme de production de l’erreur par 
rapport à ce modèle et aux différentes phases 
de l’activité qu’il définit. Une meilleure 
connaissance du rôle de es différentes phases 
peut contribuer à améliorer la compréhension 
du contrôle et, par là, sa conception et sa 
gestion. 

Cet article n’est surtout pas une revue 
exhaustive des travaux concernant son objet, 
mais il propose, plus modestement ce qui 
pourrait constituer un cadre d’analyse de 

l’erreur en l’illustrant de travaux plus 
particulièrement significatifs. Ajoutons qu’il 
n’expose qu’une des perspectives d’étude des 
composantes humaines de l’erreur, celle 
privilégiée par la psychologie ergonomique. 

Une première partie rappellera 
quelques éléments de définition et des textes 
importants en matière de méthodologie. Une 
deuxième partie soulignera l’intérêt de 
coordonner l’analyse de l’erreur à celle de 
l’activité : elle exposera quelques types 
d’analyse qui s’y sont employés et proposera 
un mode d’organisation du reste de l’article. 
Les parties suivantes aborderont les questions 
liées aux buts, à l’évaluation et  à l’exploitation 
des erreurs, et enfin au rôle des 
caractéristiques de l’opérateur dans la genèse 
et la production de l’erreur : elles le feront en 
rapport avec le contrôle des activités 
impliquées. 
 
I. RAPPELS SUR LA DÉFINITION ET LA 

MÉTHODOLOGIE 
 

Cet article n’étant pas un article 
d’initiation sur l’erreur et les problèmes qu’elle 
pose, le lecteur peu averti ne peut être que 
renvoyé à des références de base, comme 
celles citées ci-dessus, où il trouvera des 
exposés systématiques. Cette première partie 
introductive se contentera de rappeler et de 
commenter succinctement des questions liées 
à la définition de l’erreur, puis d’évoquer, à titre 
d’exemples, quelques problèmes 
méthodologiques à partir de textes souvent 
peu connus. 
 
1. Sur la définition de l’erreur 
 

Le mot d'erreur fait partie du langage 
courant: il est très largement employé, 
notamment dans les expressions comme faire 
une erreur, commettre une erreur, avoir été 
victime d'une erreur, etc. Qu'entend-on 
généralement par là? N'avoir pas fait ce qu'il 
fallait faire, ce qu'on devait faire, ce qu'on 
voulait faire. Chacune de ces expressions 
révèle des traits de l'erreur qu'on trouvera 
explicités dans des pages qui suivent. 
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Une erreur est un événement qui 
introduit une rupture dans le déroulement d'un 
processus. En effet, tout processus, comme 
toute activité, n'est pas planifié pour faire des 
erreurs. L'erreur représente un événement non 
souhaité, indésirable, qui appellera une 
correction ou une intervention qui empêche sa 
reproduction. 

La notion d'erreur est liée à celle 
d'écart, écart à ce qui était attendu, prévu, 
souhaité. Mais il ne s'agit pas de n'importe 
quel écart, car il est des écarts qui ne sont pas 
des erreurs. L'écart entre la température du 
jour et la normale saisonnière pour le même 
jour n'est pas une erreur. En revanche, l'écart 
entre cette température et la prévision du 
météorologiste est, lui, une erreur. En effet, un 
des termes de la comparaison qui définit l'écart 
a été fixé par une personne et dépend d'elle. 
La température extérieure ne dépend pas du 
météorologiste, mais est établie par lui, avec 
une certaine intention: pour vérifier une 
hypothèse, pour servir au public, par exemple. 
Cet écart donne une signification à une action 
humaine, même s'il ne dépend pas 
uniquement de celle-ci. 

Comme l'ont bien noté Senders et 
Moray (1991), l'erreur n'est pas observable, 
mais elle doit être inférée à partir 
d'observations (p. 19). Aussi, quand on parle 
d'erreur, faut-il toujours fixer le terme de 
référence et répondre à la question, écart ou 
erreur par rapport à quoi? Les discussions sur 
l'erreur sont souvent des discussions 
ambiguës parce que les interlocuteurs 
n'utilisent pas le même terme de référence, la 
même norme, pour définir l'erreur. Tout débat 
sur l'erreur devrait être précédé d'un débat sur 
la norme, ou, si l'on n'aime pas ce mot, sur la 
référence à partir de laquelle on la définit : il 
sera revenu sur ce point dans la partie III. 
 
2. Méthodologies générales pour l'étude de 
l'erreur  
 

Il serait difficile de passer ici sous 
silence les travaux de Kirwan (1998). Dans 
plusieurs publications, cet auteur s'est attaché 
à dresser un inventaire et une évaluation des 
techniques d'étude de l'identification de l'erreur 
humaine pour l'estimation du risque. Son long 
article (Kirwan, 1998, 1° et 2° partie) constitue 
une revue documentaire des études du 
domaine en même temps qu'un exposé de sa 
propre méthodologie. Inspirées de méthodes 
diverses, ses analyses détaillées sont 
susceptibles d'être exploitées dans des 

démarches variées. On retiendra la distinction 
par Kirwan (1998/1) de "trois composantes 
majeures d'une erreur:  
� le mode externe de l'erreur, c'est-à-dire la 

manifestation externe de l'erreur (ex.: 
fermeture de la mauvaise valve); 

� les facteurs de mise en forme de l'activité 
("performance shaping factors") qui 
influencent la vraisemblance de 
l'occurrence de l'erreur (qualité de 
l'interface de l'opérateur, pression 
temporelle, formation, etc.); 

� le mécanisme psychologique de l'erreur, 
c'est-à-dire la manifestation "interne" de 
l'erreur (comment l'opérateur s'est trompé, 
en termes psychologiquement significatifs, 
ex.: défaillance de mémoire, défaillance du 
schéma de reconnaissance, etc.)" (p. 157). 

De l'examen approfondi des méthodes 
d'analyse recensées, Kirwan conclut que ces 
méthodes ont des caractéristiques variées, 
chacune possédant son propre champ de 
pertinence. D'où l'idée de constituer un cadre 
général d'analyse qui organise ces méthodes 
en vue de leur mise en œuvre dans des 
situations diverses. Ce cadre d'analyse est dit 
HERA ("Human Error Recovery Assessment", 
"évaluation de la récupération de l'erreur 
humaine"): il est exposé en détail dans Kirwan 
(1998/2) en référence à un document divisé en 
"sections fonctionnelles ou modules suivants: 
� définition du champ de l'analyse et 

identification du champ de la tâche critique 
(décider quelles analyses faire et à quelle 
profondeur); 

� analyse de la tâche; 
� identification des erreurs fondées sur les 

automatismes et sur les règles; 
� identification des erreurs de diagnostic et 

de prise de décision; 
� analyse des erreurs commises; 
� identification des erreurs par violation de 

règle; 
� identification des erreurs collectives et de 

communication; 
� problèmes d'intégration: représentation, 

quantification, réduction de l'erreur, 
documentation et assurance de qualité" (p. 
300). 

Chaque module contient une grille 
destinée à guider l'analyse et à suggérer des 
exploitations ultérieures. Ces grilles s'inspirent 
d'autres méthodes d'étude: par exemple, 
l'analyse de la tâche emprunte - mais pas 
seulement - à l'analyse hiérarchique d' Annett 
et Duncan (1967) décrite plus bas. Nous 
mentionnerons plus loin un autre exemple 
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relatif à l'analyse des buts. La présentation 
(1998/2) est illustrée par une étude de cas. 
L'auteur discute avec pertinence l'intérêt et les 
limites de sa démarche. Il indique que celle-ci 
peut constituer une étape dans une étude plus 
ergonomique et plus approfondie des 
situations de travail.  

On peut joindre à cette démarche très 
générale celle plus récemment proposée par 
Shorrock et al. (2001). Cette dernière a été 
élaborée dans l'optique de la conception de 
système: celui auquel s'intéressent plus 
spécialement les auteurs étant celui de la 
gestion du trafic aérien. Il s'agit d'extraire de 
l'information de l'analyse des erreurs humaines 
et de l'exploiter pour "améliorer la résilience à 
l'erreur humaine" (p. 272). La démarche 
consiste donc à définir des méthodes pour 
identifier les erreurs, les classer, évaluer leur 
impact et élaborer les moyens de les prévenir. 
A cette fin a été constitué un portefeuille de 
méthodes qui "fournit une description de base 
des méthodes qui peuvent être utilisées pour 
l'analyse de l'erreur, couvrant les trois familles 
majeures de techniques: prédictives, en temps 
réel et rétrospectives" (p. 278). Trois études de 
cas sont présentées qui illustrent l'usage de ce 
portefeuille. 

La consultation du livre collectif de 
Keyser et Leonova (2001) consacré aux 
recherches sur l’erreur conduites dans l’ex-
Russie soviétique et dans la Russie actuelle 
apporte de nombreuses contributions à la 
méthodologie de l’étude des erreurs, 
contributions originales et peu connues du 
public francophone. On y trouve notamment un 
chapitre sur les classifications psychologiques 
des erreurs humaines et de nombreuses 
références à des recherches conduites sur le 
terrain. 
 
II. COORDINATION DE L ’ANALYSE DE L ’ERREUR À 

CELLE DE L ’ACTIVITÉ 
 

Pour étudier le rôle de l’erreur dans le 
contrôle de l’activité, il est indispensable de 
coordonner l’analyse de l’erreur à celle de 
l’activité. Cette nécessité a été de plus en plus 
reconnue suite aux nombreuses critiques 
faites aux recherches où l’étude de l’erreur 
était isolée de celle des conditions dans 
lesquelles elle se produisait. En 1989 déjà, 
Rasmussen émettait le souhait que les 
recherches relatives à la notion d'erreur 
humaine soient fondées sur "la compréhension 
du comportement humain et l'interaction 
sociale en général (…), non sur le fragment de 

comportement appelé erreur" (p. 16). On 
indiquera quelques travaux qui portent la 
marque de ce souci. Le dernier point (4), qui 
peut être considéré comme une conclusion de 
cette partie, présentera le cadre choisi pour 
traiter, dans les parties suivantes, du contrôle 
de l’activité à partir de l’analyse conjointe des 
erreurs et de l’activité.   
 
1. L’étude de l'erreur en référence à 
l'analyse hiérarchique de la tâche 
 

Cette méthode d'analyse développée à 
l'origine par Annett et Duncan (1967) puis 
réexposée par Shepherd (2000) a été 
exploitée dans des recherches pour l'analyse 
de l'erreur (par exemple, Stanton et 
Stevenage, 2000, et Shryane et al., 2000). 
L'analyse hiérarchique de la tâche est une 
analyse en termes de buts et moyens. La 
tâche globale est décomposée sous forme 
d'une arborescence de niveaux de plus en plus 
fins. Les actions, décrites à chaque niveau 
sont classées dans l'une ou l'autre de cinq 
catégories (Stanton et Stevenage, 2000, p. 
214):  
� action (p. ex., presser un bouton, ouvrir 

une porte); 
� recueil d'information (p. ex., à partir d'un 

manuel, d'un écran); 
� contrôle (p. ex., à partir d'une liste de 

contrôle); 
� sélection (p. ex., choix d'une procédure 

parmi d'autres); 
� communication d'information 

A chacune de ces catégories peuvent 
être affectés des types d'erreurs. On a donc ici 
à la fois une méthode d'analyse et de 
classement. On retrouve une démarche 
analogue dans l'étude de Baber et Stanton 
(1996). Ces méthodes semblent plus 
particulièrement propres aux études de l'erreur 
dans la conception de produits adaptés à 
l'utilisateur, telles qu'on en rencontre 
notamment dans les recherches sur 
l'utilisabilité. 
  
2. L’étude de l’erreur en référence aux 
phases de la tâche 
 

Un exemple de la coordination entre 
analyse de l'erreur et analyse de l'activité, et 
de son intérêt pratique est fourni par une étude 
très détaillée de Jones et al. (1998) sur les 
erreurs chirurgicales commises au cours 
d'interventions caelioscopiques sur la vésicule 
biliaire. La tâche a d'abord été analysée avec 
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une méthode inspirée de l'analyse 
hiérarchique présentée plus haut. Douze 
tâches ont été identifiées et décomposées en 
sous-tâches. Les erreurs rapportées à 
chacune de ces sous-tâches ou étapes étaient 
catégorisées en deux grandes classes, elles-
mêmes subdivisées en plusieurs sous-tâches. 

1. Les erreurs inter-étapes ou 
procédurales qui comportent les 
erreurs caractérisées par des écarts à 
l'ordre normal des étapes (catégories 
1 à 6, ci-dessous), par l'omission ou 
par le réarrangement d'étapes 
réalisées correctement, par ailleurs. 

2. Les erreurs intra-étape relatives à des 
erreurs dans l'exécution d'une étape 
(par exemple, réaliser une opération 
manuelle avec trop ou trop peu de 
force; catégories 7 à 10 ci- dessous). 
Voici la liste des étapes: 1- étape 

omise; 2- étape partiellement réalisée; 3- 
étape répétée; 4- étape ajoutée; 5- étape 
substituée à une autre; 6- étape hors 
séquence; 7- étape avec excès (de vitesse, de 
force, de distance, de temps, de rotation de 
profondeur); 8- étape avec insuffisance  (de 
id.); 9- étape avec défaut (de id.); 10- étape 
réalisée avec ou sur le mauvais objet. (p. 411) 

Les résultats montrent que "la majorité 
des erreurs enregistrées étaient des erreurs 
intra-étapes associées au contrôle moteur des 
instruments et que celles-ci nécessitaient une 
correction" (p. 412). Les erreurs inter-étapes 
représentaient 39% du nombre total d'erreurs. 
Les erreurs étaient ultérieurement analysées 
plus précisément en fonction des problèmes 
intéressant directement les chirurgiens. Des 
tableaux résument les résultats essentiels dont 
les auteurs tirent un certain nombre 
d'interprétations et de conseils pratiques.  

3. L’étude de l’erreur en référence aux 
conditions de gestion de l’activité 

 
Le souci d'intégrer l'analyse de l'erreur 

à celle de l'activité conduit aussi à associer 
l'étude des erreurs à la gestion de l'activité. 
Masson et Koning (2001) ont développé cette 
idée et l'ont inscrite dans des pratiques. Ils 
notent d'abord qu’« alors que les erreurs ne 
peuvent être programmées, les situations 
prédisposant aux erreurs sont plus 
contrôlables, ce qui souligne l'importance des 
facteurs inducteurs d'erreur ou prédisposant à 
l'erreur ("error inducing factors") » (p. 196). Ils 
donnent une liste de ces facteurs pour un 

travail d'entretien dans l'aviation. Voici 
quelques-uns de ces facteurs: terminologie et 
abréviations techniques, mésusage des 
techniques modernes, situations de relève, 
pression temporelle, etc. Masson et Koning 
rappellent ensuite que la genèse de l'erreur 
humaine "peut être comprise comme une 
interaction de facteurs liés aux conditions 
opérationnelles et environnementales, à la 
conception, aux procédures et à la 
documentation, aux connaissances et 
compétences des techniciens, au 
management et à la coordination de l'activité, 
spécialement à l'intérieur de l'équipe" (p. 199). 
La gestion de l'erreur qui aura à tenir compte 
de tous ces facteurs comprend la prévention 
de l'erreur, sa détection, sa correction ou 
récupération, enfin, une information sur ses 
effets. Cette gestion doit s'exercer à plusieurs 
niveaux, individuel et collectif (équipe, 
organisation). 
 
4. L’étude de la coordination en référence à 
des traits généraux de l’activité 
 

La suite de cet article sera organisée 
autour de quelques traits présents dans toute 
activité et qui caractérisent des moments 
essentiels du contrôle de celle-ci. Ces 
moments sont lisibles dans le modèle de 
double  régulation de l’activité que nous avons 
eu l’occasion de présenter et de commenter à 
plusieurs occasions (Leplat, 1997, 2000). On 
retiendra le but, l’évaluation du résultat par sa 
comparaison avec le but (ou les buts), 
évaluation qui se traduit aussi dans le 
diagnostic, la fonction de régulateur qui traduit 
le diagnostic dans les actions à entreprendre 
sur le système contrôlé pour réduire 
l’éventuelle erreur. Enfin, sera pris en compte 
le rôle des caractéristiques de l’opérateur qui 
assure cette régulation de l’activité.  
 
III. DÉFINITION DES BUTS 
 

Cette partie développera la notion de 
but, essentielle à la définition de l'erreur 
comme au contrôle de l’activité. Elle 
commencera par préciser cette notion en 
liaison avec celle de norme ou de référence, 
souvent mal comprise. Ensuite sera évoqué le 
problème de la communication des 
prescriptions; enfin, seront examinés les 
déficits dans la définition des buts avec leurs 
conséquences pour le contrôle de l’activité et 
la genèse de l’erreur. 
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1. Quelle référence pour la définition de 
l'erreur? 
 

Une erreur est un événement qui 
introduit une rupture dans le déroulement 
prévu d'un processus. En effet, tout processus, 
comme toute activité, n'est pas planifié pour 
faire des erreurs. L'erreur représente donc un 
événement non souhaité, indésirable, qui 
appelle une correction ou une intervention 
propre à empêcher sa reproduction. 

La notion d'erreur est liée à celle 
d'écart, écart à ce qui est attendu, prévu, 
souhaité. Mais il ne s'agit pas de n'importe 
quel écart, car il est des écarts qui ne sont pas 
des erreurs. L'écart entre la température du 
jour et la normale saisonnière pour le même 
jour n'est pas une erreur. En revanche, l'écart 
entre cette température et la prévision du 
météorologiste est, lui, une erreur. En effet, un 
des termes de la comparaison qui définit l'écart 
a été fixé par une personne et dépend d'elle. 
La température extérieure prévue ne dépend 
pas du météorologiste, mais est établie par lui, 
avec une certaine intention: pour vérifier une 
hypothèse, pour servir au public, par exemple. 
Cet écart donne une signification à une action 
humaine ici, celle du météorologiste, même s'il 
ne dépend pas uniquement de celle-ci. 

La notion d'erreur introduit donc une 
dissymétrie entre les deux termes de l'écart 
dont l'un constitue le terme de référence. On 
voit ainsi apparaître la définition de l'erreur 
comme écart à une norme. Il vaut la peine de 
s'arrêter un moment à cette définition qui a 
donné lieu à beaucoup de critiques et 
d'ambiguïtés. On remarquera d'abord qu'un 
même fait pourra être ou non déclaré comme 
une erreur selon la définition de la norme: 
l'erreur n'est pas dans le fait lui-même, mais 
dans ses rapports à la norme. Pascal disait 
déjà "Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au-
delà". L'erreur n'est pas observable, elle ne se 
lit pas directement dans l'observation, mais 
elle résulte de l'interprétation qui est faite de 
cette dernière. Aussi, quand on parle d'erreur, 
faut-il toujours fixer le terme de référence et 
répondre à la question, erreur par rapport à 
quoi? Les discussions sur l'erreur sont souvent 
des discussions ambiguës parce que les 
interlocuteurs n'utilisent pas le même terme de 
référence, la même norme, pour définir 
l'erreur. Ainsi, Doireau et al. (1997) opposent-
ils la définition de l'erreur comme écart à une 
norme - dite définition externe à l'opérateur - à 
une "définition plus psychologique, interne à 
l'opérateur qui se fonde sur les écarts à 

l'intention" (p. 132). L'intention n'est ici que le 
but que se donne l'opérateur dans la tâche 
qu'il redéfinit. Les "écarts à l'intention" ne sont 
qu'une manière de désigner les écarts au but 
que se donne l'opérateur, à sa référence, à sa 
norme personnelle ou subjective. La norme 
peut être imposée ou choisie, choisie quand 
l’opérateur se donne sa propre norme. Aussi, 
le point fondamental reste de toujours préciser 
à quelle norme ou référence (si on attache à 
norme la signification de référence imposée de 
l'extérieur) on rapporte les caractéristiques de 
l'activité retenues. Nous avons nous-même 
appliqué cette recommandation en distinguant 
ce que nous avons appelé erreur pour le sujet 
et erreur pour l'expert (Leplat, 1985, p. 19 et 
207; Leplat, 1997, p. 220). C'est pourquoi, 
c'est nous avoir mal lu que de considérer, 
comme les auteurs précédents, que nous 
avons réduit la notion d'erreur à celle d'écart à 
la norme prescrite.  

On notera, enfin, que la référence 
subjective, l'intention, est toujours inférée et 
que les déclarations de l'opérateur à son sujet 
doivent toujours être examinées de façon 
critique. 

Il est instructif de découvrir la 
référence que choisissent des observateurs 
quand on leur demande de détecter des 
erreurs. Doireau et al. (1997) ont recueilli des 
informations utiles sur ce point lors d'une étude 
rapportée plus en détail ci-dessous. Ils 
montrent l'existence de deux systèmes de 
référence: le premier dit normatif dans lequel 
"le sujet observateur conclut à une erreur en 
se référant à une norme externe, qu'il s'agisse 
d'un règlement ou d'une façon de faire 
habituelle. (…) Ce système de référence est le 
moins utilisé par les observateurs puisqu'il ne 
représente que 18% des justifications 
verbalisées lors des détections" (p. 148). Le 
second système de référence "est dirigé par la 
représentation que se fait l'observateur du 
contexte et de l'usage. L'erreur est dépistée et 
comprise dans le cadre de la compréhension 
générale de l'histoire" (id.) Ce système 
représente, lui, 82% des détections. 

L'analyse des buts de l'activité - buts 
prescrits et redéfinis - sera donc toujours un 
moment capital de l'étude de l'erreur. Kirwan 
(1998/2) a proposé une grille pour l'analyse 
des buts qui fait bien apparaître les différentes 
facettes de cette analyse (p. 307): on en a 
extrait quelques éléments. 
� Absence de but. Elle peut provenir de 

différentes sources: flux d'informations 
conflictuelles, situation imprévue 
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évoluant rapidement, défaillance des 
prescripteurs ou désaccord entre eux, 
etc. 

� But incorrect. Sources possibles: 
mauvaise perception ou interprétation 
des circonstances, persistance d'une 
activité routinière alors que les 
conditions ont changé, passage à un 
nouveau but alors que l'ancien n'est 
pas réalisé, méconnaissance des 
conditions réelles d'exécution, etc. 

� But différé. L'activité n'est pas mise en 
œuvre au bon moment. 

� But inadéquat. Sources possibles: 
définition imprécise du but, but non 
réalisables dans les conditions du 
moment, effets marginaux non prévus. 

� Conflit de buts. Par exemple, critères 
contradictoires dans les circonstances 
du moment (entre la production et la 
sécurité, entre la vitesse et la précision, 
entre les buts personnels et les buts 
prescrits), désaccord à l'intérieur d'une 
équipe, etc. 

 
2. Erreur et variabilité des écarts au but 
 

Les écarts au but peuvent être plus ou 
moins importants et le problème est de fixer à 
partir de quelle limite ils deviennent une erreur. 
Cette limite peut être très strictement définie et 
éventuellement matérialisée. Elle peut être 
aussi plus ou moins floue: on aura alors des 
marges de tolérance, une zone de 
presqu'erreur dans laquelle les écarts à la 
norme seront encore acceptables. La 
dimension de l'écart peut constituer une 
mesure de la gravité de l'erreur. L'écart, 
comme l'activité peut être évalué en référence 
à des critères divers. On pourra aussi 
caractériser le rôle que jouent les différentes 
conditions de l'activité dans la genèse de ces 
écarts, leur évolution et leur correction. 

Ces idées ont été initialement 
développées par Rasmussen et al. (1994) et 
reprises dans Rasmussen (1997) sous le titre 
de "migration vers la frontière". Il note 
"l'existence d'une migration naturelle des 
activités vers la frontière de la performance 
acceptable" et cherche le mécanisme sous-
jacent à cette migration. Dans tout travail, le 
comportement humain est élaboré à partir 
d'objectifs et de contraintes qui doivent être 
respectées par les acteurs pour la réussite de 
la performance. (…). Plusieurs degrés de 
liberté sont laissés ouverts qui auront à être 
clos par l'acteur individuel par une recherche 

adaptative guidée par des critères du 
processus tels que la charge de travail, le coût 
de l'efficacité, le risque d'échec, la joie de 
l'exploration, etc. L'espace de travail à 
l'intérieur duquel les acteurs peuvent naviguer 
librement durant cette recherche est limité par 
des contraintes administratives, fonctionnelles 
et liées à la sécurité. (…) Le résultat sera très 
probablement une migration systématique vers 
la frontière de la performance 
fonctionnellement acceptable et, si le 
franchissement de la frontière est irréversible, 
une erreur ou un accident peut survenir" (p. 
189). Les activités suivantes de même type 
seront, au moins pendant un temps, plus 
prudentes, comme si l’opérateur avait mieux 
évalué sa compétence et mieux testé les 
propriétés du système contrôlé. Il résulte de 
cette analyse "qu'une représentation du 
comportement du système est nécessaire qui 
ne soit pas focalisé sur les erreurs humaines 
et les violations, mais sur les mécanismes 
générant le comportement dans le contexte de 
travail réel et dynamique" (p. 190). Ces idées 
ont été reprises et exploitées par Amalberti 
(1996, 1997). On en trouve un bon exemple et 
de bons commentaires dans Weill-Fassina et 
Valot (1998). 
 
3. Erreur et violation 
 

Par rapport à la tâche redéfinie, en 
particulier par rapport à l'intention de 
l'opérateur, l'erreur est par nature non 
intentionnelle: l'opérateur ne peut pas ne pas 
vouloir faire ce qu'il a l'intention de faire. Il en 
va tout autrement si l'on considère l'activité de 
l'opérateur par rapport à la tâche prescrite et 
aux buts et règles qu'elle comporte.  

En redéfinissant la tâche prescrite, 
l'opérateur enfreint les prescriptions et il 
commet donc une erreur - celle-ci étant alors 
définie comme l'écart au but ou à la règle 
prescrite: on parle dans ce cas de violation, 
d'infraction ou de transgression. Une violation 
constatée est toujours difficile à interpréter. En 
effet, elle peut correspondre à deux types de 
situations pour l'opérateur qui l'a commise: - 
ou bien, l'opérateur ne connaissait pas la 
prescription et, alors, il ne s'agit pas pour lui de 
violation; - ou bien l'opérateur a 
intentionnellement enfreint la prescription qu’il 
connaissait et il s'agit, pour lui, d'une violation, 
d'une erreur (au sens d'erreur pour l'expert) 
volontairement commise. 

Le caractère de violation attribué à une 
action ne peut l'être sans information sur 
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l’intention de l'acteur, laquelle ne se lit pas 
directement dans l'observation de son  
comportement.  

Le constat souvent fait en ergonomie 
de l'écart entre tâche prescrite et activité a 
amené à s'intéresser aux violations et à 
analyser les mécanismes de leur production 
(Girin et Grosjean, 1996). Ces deux auteurs, 
en introduction de leur ouvrage, notaient que 
"la règle au sens de la régularité observée, 
c'est la transgression des règles" (p. 5). 
L'analyse des violations met en évidence la 
multiplicité de leurs sources possibles (Girin et 
Grosjean, 1996; Leplat, 1997, chapitre 10). 
Une attention particulière a été portée au rôle 
du groupe de travail dans cette redéfinition des 
normes et des règles qui conduit à ces 
transgressions. 

Dans certains cas, la violation de la 
règle peut constituer un moyen pour 
l'opérateur d'affirmer sa compétence, de se 
valoriser socialement. "A la limite l'infraction 
devient ici la condition des jugements 
d'habileté les plus favorables" (Dodier, 1996, 
p. 31). Il faut noter aussi que la violation de la 
règle n'entraîne pas nécessairement celle de 
la norme relative aux résultats. Cette violation 
peut même avoir un caractère positif quand 
elle conduit à concevoir l'activité par rapport à 
une finalité supérieure à celle de la 
prescription (il est interdit de parler au 
conducteur, mais on le fera pour lui signaler un 
incident qu'il n'a pu percevoir). Les infractions 
servent parfois à assurer un meilleur 
fonctionnement du système contrôlé (comme 
on s'en aperçoit lors des grèves du zèle). Le 
statut des violations et leur exploitation pour 
une meilleure gestion de la sécurité ont été 
bien examinés par Aslanides (2001). 
 
4. Le mode de communication du but 
 

L'analyse de l'erreur conduit à 
examiner la connaissance que possède 
l'opérateur du but (ou des buts) de la tâche et 
de leur mode d'évaluation. On mentionnera ici 
les études concernant les règles de sécurité et 
notamment leur mise en œuvre (Leplat, 1998). 
On peut considérer comme source d'erreur 
toute déficience dans la connaissance de ces 
règles qui fixent les buts terminaux ou 
intermédiaires de la tâche. En voici quelques 
exemples: - Méconnaissance du but; - manque 
d'intelligibilité du but et de son évaluation; - 
incompatibilité du but avec d'autres exigences 
de la tâche, notamment, d'autres buts; - 
inacceptabilité du but pour l'exécutant; - 

inaccessibilité des prescriptions, soit en raison 
de leur emplacement ou du temps disponible 
pour les consulter. 

La définition de l'erreur est rendue 
difficile quand la tâche est mal définie et que 
les résultats se prêtent donc à des 
interprétations diverses. En voici quelques cas: 
� Les situations de travail sont 

"classiques" et les agents sont 
supposés avoir la compétence 
suffisante pour déterminer et évaluer 
les buts terminaux et secondaires, 
sans explication détaillée. 

� Les situations de travail sont variées, 
parfois peu prévisibles et on se 
contente de donner quelques 
caractéristiques du but à atteindre: on 
parle souvent alors de mission 
(Amalberti, 1996). Faïta et Duc (1996) 
ont proposé l'expression 
d'"organisation du travail à prescription 
floue" et ils en ont examiné les 
sources et les conséquences. Une 
phase essentielle de la tâche est alors 
la construction du but: c'est le cas, en 
particulier, pour les systèmes 
complexes à caractère dynamique et 
pour les organisations. 
Dans les organisations, on constate 

que souvent les buts ne sont pas clairement 
définis ni même définissables. Qu'est-ce qu'un 
bon fonctionnement, une intervention réussie 
en matière de gestion des ressources 
humaines, par exemple? La réponse à ces 
questions n'est pas aisée et pourtant la notion 
d'erreur n'est pas absente des analyses. 
Souvent, dans ce cas, il est fait appel à la 
notion d'attente et on parle de résultat attendu 
auquel sera comparé le résultat effectif. C'est 
ainsi qu'Argyris et Schön (2002/1996) 
définissent l'erreur comme une "dissonance 
des résultats par rapport aux attentes"(p. 58). 
Le terme d'erreur devient chez eux synonyme 
d'écart, puisqu'ils lui donnent aussi une 
connotation positive, comme on le constate 
dans le passage suivant: "Que les enquêteurs 
perçoivent l'issue surprenante d'une action 
comme négative ou positive, ils s'efforcent 
dans les deux cas de corriger l'erreur, de 
réaligner les résultats et les attentes afin de 
convertir les dissonances en assonances. 
Dans le premier cas, ils tentent d'améliorer ce 
qu'ils perçoivent comme une performance peu 
satisfaisante afin qu'elle soit plus conforme à 
leurs attentes initiales à l'avenir; dans l'autre 
cas, ils réalignent leurs attentes et leurs 
intentions afin de se conformer aux résultats 
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positifs" (p. 58). Mettre l'accent sur la notion 
d'attente revient à considérer le but par rapport 
à l'agent et aux représentations que celui-ci se 
fait du fonctionnement du dispositif contrôlé. 
Sur la vertu de l'erreur, on notera cette 
remarque des auteurs "sur le rôle de la 
surprise qui est un stimulus pour penser et agir 
autrement" (p. 59). 
 
IV. DÉTECTION, DIAGNOSTIC ET EVALUATION DE 

L’ERREUR 
 

On associera à l’évaluation des 
erreurs la détection qui la conditionne, son 
identification, avec le diagnostic, et le 
pronostic. Tous ces aspects sont des 
composantes importantes du contrôle de 
l'activité. On examinera enfin un exemple de 
classification des erreurs. 
 
1. La détection des erreurs 
 

Cette phase, préalable à l’évaluation 
des erreurs est essentielle, mais elle n'a pas 
reçu toute l'attention qu'elle mérite. Doireau et 
al. (1997) ont fait un inventaire de quelques 
travaux importants dont ils concluent que 
"l'autodétection est assez efficace; elle rattrape 
entre 70 et 90% des erreurs commises par des 
sujets selon les études (mais la définition de 
l’erreur est-elle la même dans tous les cas ?). 
L’autodétection repose sur deux grandes 
familles de mécanismes" (p. 135) selon que 
ceux-ci sont simultanés à la production de 
l'erreur, ou postérieurs à l'exécution et fondés 
sur l'écart entre les attentes et les résultats. 

On a essayé de pallier certaines 
insuffisances de la détection des erreurs par 
celui qui les a commises - autodétection - en 
introduisant un ou des tiers dans l'activité 
concernée. Doireau et al. (1997) ont réalisé 
une "expérimentation portant sur la détection 
d'erreurs de pilotage par un pilote externe à la 
situation construite". Celui-ci est invité à 
détecter les erreurs à partir d'un film vidéo. Les 
observateurs sont des pilotes experts et 
débutants. Les résultats montrent que "la 
performance de détection est très sensible à 
l'expertise, à la représentation de la situation 
des marges laissées par l'évolution de la 
situation et la nature des erreurs. Dans cette 
situation contrainte, réduite à la position de 
spectateur, les sujets détectent facilement les 
erreurs de règles, mais détectent peu les 
ratés. Inversement, dans les situations 
d'action, les sujets détectent plus facilement 
les ratés que les erreurs de règles" (p. 151). 

2. La prévision des erreurs 
 

Cette prévision est utile pour 
l'évaluation des risques et pour l'élaboration 
des mesures de prévention; elle l'est aussi 
pour la conception de matériels présentant des 
caractéristiques satisfaisantes d'utilisabilité. 
Elle peut être réalisée à partir de la 
représentation que se fait l'opérateur ou 
l'analyste du fonctionnement du système 
concerné. 

Ainsi, Baber et Stanton (1996) ont 
proposé des techniques d'identification des 
erreurs ("Human Error Identification, HEI") 
qu'ils définissent comme des "techniques 
visant à fournir une vue détaillée de la manière 
dont les gens pourraient faire des fautes avec 
la machine, et à permettre la prédiction de 
types d'erreur" (p. 121). Ces techniques 
essaient de répondre, avec des pondérations 
variables à quatre objectifs: 

1. représenter toute la gamme des 
opérations que les gens peuvent 
réaliser en utilisant l'artefact ou le 
système; 

2. déterminer les types d'erreurs 
susceptibles de se produire ; 

3. évaluer les conséquences des erreurs 
pour la performance du système ; 

4. générer des stratégies pour prévenir 
les erreurs ou réduire leur impact" (p. 
119). 
Les méthodes décrites s'appuient sur 

l'analyse hiérarchique de la tâche (cf. partie I). 
Aux nœuds du diagramme, l'analyste examine 
les possibilités de "transitions" erronées. Pour 
faciliter cet examen, il peut recourir à certains 
guides ou questions. Les auteurs donnent des 
exemples avec la validation des prévisions à 
partir des comportements effectifs en situation 
réelle. Les résultats sont jugés satisfaisants 
pour les cas traités. 

On trouvera aussi un schéma pour 
l'"identification de l'erreur humaine" dans la 
méthodologie d'évaluation de l'erreur 
développée par Shorrock et al. (2001).  

Pour aborder ce même problème, 
Tijus et al. (1996) partent de l'idée que l'activité 
sur un dispositif nouveau est en partie 
déterminée par les activités antérieures de 
l'opérateur. "Le pronostic est basé sur 
l'analyse des effets du transfert analogique de 
procédures connues pour des dispositifs de 
référence, sur l'utilisation du nouveau 
dispositif" (p. 376). A cette fin, il faut "disposer 
d'une bonne méthode de description des 
situations (tâches et dispositif) (…). La 
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description produite doit intégrer les 
connaissances sur les situations sources de 
référence et plus largement représenter les 
circonstances erronées, c'est-à-dire celles qui 
ne sont pas compatibles avec le nouveau 
dispositif" (p. 358). Les auteurs ont proposé 
une méthodologie à cette fin et à celle de la 
remédiation qui peut en résulter. Ils en 
exposent un exemple à partir de l'étude d'un 
dispositif de communication en 
visioconférence. Cette étude montre que 85% 
des erreurs et incidents lors de l'utilisation du 
système de visioconférence peuvent être 
pronostiqués à partir de l'idée que les 
utilisateurs se comportent en situation de 
visioconférence comme en situation de 
conférence" (p. 376) et ils en tirent des 
conséquences pour la remédiation. 
 
3. Caractérisation des erreurs fondée sur la 
connaissance de la situation ("situation 
awareness") 
 

On a retenu ici un exemple de 
taxonomie d'erreurs à portée générale qui 
réfère l'erreur à la situation qui l'a produite. 
Cette taxonomie, proposée par Jones et 
Endsley (2000) est fondée sur la notion de 
"situation awareness" (S.A.), expression que 
nous traduirons, pour la commodité, par 
connaissance de la situation, « awareness » 
ayant en réalité une signification qui renvoie à 
la fois à connaissance et à conscience ou 
mieux, peut-être, à prise en compte. Cette 
expression a été définie comme "la perception 
des éléments de l'environnement à l'intérieur 
d'un volume de temps et d'espace, la 
compréhension de leur signification et la 
projection de leur statut dans le futur proche" 
(Endsley, 1988, cité par Jones et Endsley, 
2000, p. 367.). « Situation awareness » est 
considérée comme un élément essentiel d'une 
prise de décision correcte dans une situation 
de travail. Une connaissance défectueuse de 
la situation est donc un facteur de dégradation 
du processus de décision, et donc, une source 
d'erreur. Selon les auteurs précédents, cette 
connaissance défectueuse peut se situer à 
plusieurs niveaux. 

 
Niveau 1. Défaillance dans la perception 

correcte de la situation": il s'agit du 
type d'erreur entraîné par le fait que 
l'agent n'a pas pris ou ne dispose pas 
d'information suffisante ou valable sur 
la situation  

Niveau 2. Intégration ou compréhension 
impropre de la situation": il s'agit ici du 
type d'erreur résultant de l'exploitation 
défectueuse des informations 
recueillies au premier niveau 

Niveau 3. Projection incorrecte des actions 
futures du système": ce type d'erreur 
est imputable à une mauvaise 
exploitation du modèle élaboré à partir 
des données (d'après Jones et 
Endsley, 2000, p. 377).  

 
Les deux premiers niveaux 

correspondant à l'élaboration d'un modèle de 
la situation évoquent la notion de "sense 
making" ou construction de la situation (Weick, 
1995), celle aussi de position du problème 
distinguée de la résolution du problème 
("problem setting versus problem solving"). 
 
V. EXPLOITATION DE L 'ERREUR 
 

On passe ici à la fonction de 
régulateur qui traduit la connaissance de 
l'erreur, apportée par le diagnostic, en action à 
entreprendre sur le système pour le ramener à 
un fonctionnement souhaité: c'est le rôle de la 
variable réglante qui peut agir sur le système 
technique ou sur l'opérateur lui-même.  

On peut distinguer deux grands types 
d'exploitation de l'erreur qui correspondent à 
deux types de régulation, la régulation 
fonctionnelle et la régulation structurelle. Dans 
la régulation fonctionnelle, l'erreur est exploitée 
dans le système existant. Son modèle le plus 
typique est celui du servo-mécanisme dont le 
fonctionnement est réglé par les écarts au but 
visé et dont une illustration est le thermostat. 
Dans la régulation structurale, l'erreur prend un 
autre statut en ce qu'elle constitue un test de la 
pertinence du système dans lequel elle s'est 
produite. L'erreur conduit alors à modifier le 
système lui-même. Si le thermostat ne réduit 
pas les erreurs qui dépassent un certain seuil, 
il faudra changer le dispositif même de 
régulation. 

On peut reconnaître une distinction du 
même genre dans les études de l'organisation. 
C'est ainsi qu'Argyris et Schön (2002/1996) 
caractérisent deux sortes d'apprentissage, en 
simple boucle et en double boucle. Le système 
devient alors une "théorie d'action définie 
comme suit: nous avons une situation donnée 
S, une conséquence précise voulue, C, et une 
stratégie d'action A, dont le but est d'atteindre 
la conséquence C dans le cadre de la situation 
S" (p. 36). La conséquence C est affectée de 
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valeurs dites "valeurs directrices." Pour ces 
auteurs, l'apprentissage en simple boucle est 
"l'apprentissage opérationnel qui modifie les 
stratégies d'action ou les paradigmes qui sous-
tendent les stratégies, mais ne modifie pas les 
valeurs de la théorie d'action" (p. 43). 
L'apprentissage en double boucle est 
"l'apprentissage qui induit un changement des 
valeurs de la théorie d'usage, mais aussi des 
stratégies et de leurs paradigmes" (p. 44). La 
stratégie d'usage désigne la stratégie d'action 
effectivement mise en œuvre. "La double 
boucle fait référence aux deux boucles de 
rétroaction qui relient les effets observés de 
l'action aux stratégies et aux valeurs servies 
par les stratégies" (id.). Les auteurs soulignent 
aussi que cet apprentissage en double boucle 
peut être le fait d'individus ou d'organisations. 

On pourrait généraliser ces analyses 
en notant que la régulation à partir de l'erreur 
peut se faire à des niveaux différents: les 
boucles peuvent être plus ou moins larges et 
toucher le poste de travail, son environnement 
immédiat ou des niveaux de l'organisation plus 
ou moins élevés. L'erreur peut être analysée et 
traitée en référence à des systèmes de 
variables divers, comme en témoignent les 
analyses classiques concernant l'erreur 
humaine. Argyris et Schön (2002) parlent 
d'erreur de premier et de second niveau selon 
le type de boucle. "Les écrits consacrés à 
l'organisation apprenante montrent que les 
chercheurs s'intéressent en priorité aux erreurs 
de premier niveau, issues de stratégies 
d'action incomplètes ou erronées et de 
paradigmes du type de ceux que les praticiens 
s'emploient d'ordinaire à corriger. Ils ont par 
contre tendance à être sélectivement 
inattentifs aux erreurs de deuxième niveau 
dues aux structures organisationnelles qui 
empêchent systématiquement les gens de 
percevoir les phénomènes comportementaux 
qui sont à la base de la production et de la 
reproduction d'erreurs de premier niveau" (p. 
245). Il nous semble préférable de parler de 
niveau d'analyse de l'erreur plutôt que de 
niveau d'erreur. Une même erreur peut en effet 
relever d'une analyse à plusieurs niveaux. 
Argyris et Schön soulignent l'importance des 
défenses organisationnelles et des routines 
défensives qui bloquent les processus 
d'analyse et de traitement de l'erreur, 
notamment la remontée aux niveaux 
supérieurs. Les routines défensives sont "des 
actes et des politiques dont le but est 
d'empêcher des individus de connaître des 
situations de gêne ou de menace, tout en les 

empêchant, ou éventuellement en empêchant 
l'organisation tout entière, de repérer les 
causes de la gêne ou de la menace, ce qui 
permettrait de corriger les problèmes en 
question" (p. 140).  
 
VI. L'OPÉRATEUR COMME AGENT DU CONTRÔLE  
 

L'erreur, comme l'activité dont elle 
résulte, exprime à la fois les caractéristiques 
de l'opérateur et celles de la tâche : son étude 
relève donc de ces deux catégories de 
conditions comme en relève celle de l’erreur si 
elle est considérée comme le résultat d’une 
activité. L’opérateur intervient de deux 
manières : d’une part en fonction de ses 
caractéristiques internes (physiques, 
cognitives, affectives), d’autre part, comme 
ayant ses propres finalités (ménager sa santé, 
être estimé de ses collègues, obtenir une 
promotion, …). Les premières études de 
l’erreur, notamment celles effectuées dans le 
cadre de la psychotechnique, ont souvent été 
abordées à partir de l’opérateur, comme en 
témoignent les manuels et des articles, (par 
exemple, un texte synthétique de Keyser 
(2001) et un texte de Grant (1997) sur le rôle 
des architectures cognitives dans la 
modélisation des erreurs humaines). Des 
études plus récentes qui prennent aussi en 
compte le rôle de l’opérateur sont plus 
soucieuses du couplage des conditions 
internes et externes dans la genèse de 
l’activité comme dans celle des erreurs. De ce 
vaste champ dans lequel se déroulent 
maintenant de nombreuses recherches, on 
constate le souci de prendre en compte le 
contexte de l’activité, c’est-à-dire de considérer 
celle-ci comme située. On se contentera 
d’évoquer ici trois thèmes qui continuent à 
retenir l’attention de la psychologie 
ergonomique, les compétences, la 
métarégulation et les métaconnaissances. 
 
1. Le rôle des compétences 
 

Ce rôle a été envisagé dans plusieurs 
perspectives théoriques (Leplat et de 
Montmollin, 200). Le modèle qui a été sans 
doute le plus exploité, sous des formes 
diverses, et qui sera privilégié ici, est celui qu'a 
présenté Rasmussen (1986, exposé et 
commenté dans Rasmussen et al., 1994). Il 
montre, notamment que l'activité peut être 
organisée à plusieurs niveaux : des 
représentations, des règles et des 
automatismes. 
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-1) Les erreurs par invalidation de 
schèmes 

Une partie de nos activités amènent à 
l'élaboration de représentations en même 
temps qu'elles sont guidées par elles. Ces 
représentations orientées vers et pour l'action 
(Weill-Fassina et al., 1993) sont dites pour 
cette raison fonctionnelles ou opératives; elles 
sont aussi dites, souvent, modèles mentaux. 
De la qualité et de l'usage de ces 
représentations dépend la qualité de l'activité, 
en particulier sa pertinence aux buts 
poursuivis. Elles aboutissent à la constitution 
de schèmes qui laissent prévoir l'arrivée des 
événements et suscitent donc des attentes. 
Jones et Endsley (2000) ont étudié les erreurs 
entraînées par certaines caractéristiques de 
ces représentations dans des tâches conçues 
sur un simulateur du trafic aérien. En jouant 
sur la modification des repères caractérisant 
une situation, ils ont créé des situations 
nouvelles dont les propriétés ne correspondent 
pas à celles attendues, c'est-à-dire aux 
schèmes habituels, et ils ont généré, ainsi, des 
écarts bien définis entre situation réelle et 
situation attendue. Quatre types d'écarts ont 
été étudiés selon que la situation présentée 
était bizarre (inhabituelle), non pertinente (p. 
ex., ne correspondant pas aux règles 
communes), inattendue (exceptionnelle) ou ne 
déclenchant aucune attente. Ils ont pu ainsi 
mettre en évidence des mécanismes de 
production de l’erreur susceptibles d’aider 
ultérieurement à sa prévention. 
 

-2) Une compétence élevée comme 
source d'erreur 

Une compétence élevée se marque 
par l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
activité dans laquelle la part des automatismes 
est importante. Grâce à cela, une même tâche 
peut être réalisée avec une charge moindre, 
c'est-à-dire avec une efficacité accrue. Ce 
phénomène a été amplement vérifié, mais il 
entraîne, éventuellement, des conséquences 
négatives. Il a été noté qu'un type d'erreur 
("slips" ou ratés) était souvent imputable à des 
automatismes mis en défaut par des 
modifications non perçues de l'environnement. 
Besnard et Bastien-Tonazzio (1999) ont mis 
en évidence un phénomène de ce genre dans 
une tâche de recherche de panne dans un 
dispositif électronique, soumise à des experts 
et des novices. Ils montrent que, pour une 
panne exceptionnelle, les novices ont une 
performance meilleure que les experts. "La 
fréquence de la défaillance est utilisée par les 

experts comme un outil qui guide le processus 
de diagnostic" (p. 40). Or, quand cette 
procédure est mise en défaut, l'expert est 
perturbé et s'engage dans des opérations non 
pertinentes alors que les novices poursuivent 
une procédure systématique. Cette dernière 
serait moins efficiente pour une panne 
fréquente, mais, dans le cas présent, elle l'est 
davantage. 
 

-3) La dérive du but redéfini 
Comme on l'a déjà noté, la norme 

prescrite par l'organisation est susceptible 
d'être redéfinie par l'individu en même temps 
qu'il l'intériorise. Souvent, d'ailleurs, la norme 
est définie avec une marge de tolérance. Ce 
sera d'abord sur cette marge que jouera la 
redéfinition. Il y a une tendance à tester cette 
marge et à l'étendre par de petits ajustements. 
Ce phénomène, décrit par Rasmussen et al. 
(1994) a été particulièrement bien illustré par 
Vaugham (2001) sous le nom de 
"normalisation de la déviance" dans l'analyse 
très fouillée qu'elle a faite de l'accident de la 
navette Challenger. Elle en a dégagé et bien 
commenté les mécanismes qui conduisent 
finalement à l’adoption d’une nouvelle norme. 
Ces dérives de la norme ont été souvent 
notées: c'est ainsi que Faverge (1966) avait 
décrit un phénomène de recalibrage de la 
norme sous l'expression de régulation par 
coup d'arrêt. Lorsque la dérive de l'erreur 
dépassait un certain seuil, une sanction 
ramenait le phénomène au niveau souhaité: la 
dérive reprenait ensuite, avec le même 
résultat. 
 
2. L'erreur dans le contrôle de l'activité 
globale: la méta-régulation 
 

S'il est toujours intéressant d'étudier 
les erreurs individuellement en les replaçant 
dans l'activité qui les a produites, il est aussi 
très utile, voire parfois essentiel de considérer 
comment sont traitées, au sein d'une activité 
globale, les erreurs qui peuvent se produire. 
On passe alors d'une analyse centrée sur 
l'erreur (tout en tenant compte de l'activité) à 
une analyse centrée sur l'activité (mais qui 
accorde une attention particulière aux erreurs). 
Une régulation simple est alors à compléter 
par une méta-régulation, au sens de régulation 
de la régulation. Celle-ci pourrait elle-même 
revêtir des formes différentes selon qu'elle se 
situe à l'intérieur d'un même système ou 
qu'elle prend en compte plusieurs systèmes. 
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Cette méta-régulation constitue finalement un 
modèle de la gestion du système. 

Les analyses d'Amalberti (par 
exemple, 1996, 1997) s'inscrivent tout à fait 
dans cette perspective et on ne pourra en 
donner ici qu'une vue très schématique. Elles 
ont été surtout développées dans le domaine 
aérien, sur la tâche de pilotage d'avion, tâche 
complexe où les contraintes temporelles sont 
particulièrement élevées. Amalberti constate 
que les pilotes font beaucoup d'erreurs, et 
qu'ils les récupèrent, mais pas toujours 
immédiatement: ils tolèrent donc à certains 
moment un taux d'erreurs, ce qui leur permet 
finalement une meilleure gestion du système. 
"Il y a un paradoxe du couplage qui fait qu'il 
vaut mieux réguler un taux d'erreurs 
acceptable et récupérer ces erreurs par un filet 
de sauvetage, plutôt que de vouloir travailler à 
un niveau où vous contrôlez totalement 
l'erreur, mais où vous avez tant investi dans ce 
contrôle que la moindre erreur effectivement 
faite vous tue parce que vous n'avez plus de 
ressources pour la récupérer" (1997, p. 41). 
Une caractéristique essentielle du contrôle de 
l'activité est qu'il représente un coût, un effort, 
une charge, pour l'opérateur. "La cognition est 
limitée en ressources. Les solutions consistent 
à utiliser un certain nombre de stratégies ou de 
possibilités de simplification de la 
compréhension et de l'action qui résultent 
toutes dans une certaine prise de risque" 
(1996, p. 184). D'où la notion de compromis 
cognitif "qui vise une performance acceptable 
avec une sécurité acceptable tout en 
protégeant au mieux les intérêts du système 
biologique immédiat (sécurité-survie) et à long 
terme (éviter l'épuisement et les séquelles)" 
(1996, p. 190). Ce genre de modèle aboutit à 
relativiser la notion d'erreur. Les erreurs 
deviennent des éléments de la régulation de 
l'activité: leur importance doit être hiérarchisée 
en fonction de la situation et leur traitement 
tenir compte de cette hiérarchisation. L'activité, 
dans ces cas difficiles ne peut opérer qu'une 
gestion sous optimale du système: "il ne s'agit 
pas d'un système réglé au maximum de sa 
puissance, mais d'un système réglé en 
permanence au "juste suffisant", avec une 
logique de paris et de compromis" (1997, p. 
45). 

On retrouve les même idées à la base 
du principe dit par Hollnagel (2004) 
« Efficiency-Thoroughness Trade Off (ETTO » 
(p. 144 sq.) et présenté par l’auteur dans ses 
recherches sur la sécurité. Ce principe 
exprime le fait que dans le contrôle de leur 

activité, les opérateurs cherchent à « réaliser 
un équilibre ou un compromis acceptable entre 
la minutie et l’efficience » (p. 153). 
« Thoroughness signifient que les sujets 
essaient de faire aussi bien qu’ils le peuvent 
ce qu’ils ont à faire (…). Efficiency signifie 
qu’ils essaient de le faire sans dépenser trop 
d’effort (…) » (p. 153). Le mot « efficiency ne 
serait pas le mieux choisi s’il est traduit en 
français par efficience car lui-même recouvre 
déjà cette idée de compromis entre l’efficacité 
de l’activité et son coût (physique, cognitif). 
Avec cette signification, le principe ETTO peut 
se traduire par celui d’efficience optimale, 
laquelle suppose aussi l’équilibre ou le 
compromis dont il est question des le principe 
ETTO. Efficience, compromis cognitif et ETTO 
véhiculent cette même idée que le contrôle de 
l’activité est le fruit d’un compromis entre deux 
composantes, l’une regardant son but, l’autre 
regardant son coût de mise en œuvre par le 
sujet (ce que figure bien le modèle de double 
régulation, Leplat, 2000). On n’oubliera pas 
que tous ces modèles véhiculent des notions 
générales qu’il reste à opérationnaliser dans 
l’étude de cas concrets. 

Hollnagel a établi une liste (id. p. 154) 
de ce qu’il appelle les règles ETTO. On y 
trouve des exemples du genre: renoncer à un 
contrôle jugé non prioritaire, ou d’ordinaire non 
nécessaire, différer l’exécution d’une 
vérification, ne pas rechercher une information 
utile mais difficile à trouver. On n’a pas de 
peine à imaginer les erreurs que peuvent 
entraîner de telles mesures de compromis. 
 
3. La connaissance de son propre 
fonctionnement: les métaconnaissances 
 

Les recherches de psychologie 
cognitive ont montré le rôle important que 
jouait la connaissance que l'opérateur pouvait 
avoir de son propre fonctionnement et elles le 
désignent sous le nom de métaconnaissance. 
Cette métaconnaissance constitue une 
caractéristique majeure de l'expertise et joue 
un rôle capital dans la prévention des erreurs. 
Dans la mesure où l'opérateur est capable 
d'apprécier ses compétences face à 
l'exécution d'une tâche, il peut mieux y adapter 
son activité. "Cette métaconnaissance permet 
à l'opérateur de définir par avance un plan qu'il 
saura exécuter, de choisir des options 
réductrices sur l'Univers en acceptant un 
risque d'événement non prévu qu'il sait pouvoir 
contrôler par ses savoir-faire, etc." (Amalberti, 
1996, p. 187). Les erreurs peuvent contribuer 
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à l'élaboration de ces métaconnaissances. 
Comme le souligne cet auteur, "les erreurs 
commises semblent servir au sujet à prendre 
conscience de son activité et à régler son 
compromis cognitif optimalement pour 
converger vers la solution. En bref, le sujet se 
sert des erreurs qu'il commet pour auto-
évaluer en continu son fonctionnement cognitif 
et régler ses prises de risques. (…) ce qui fait 
la différence entre sujets semble bien être 
l'efficacité à détecter les erreurs commises" (p. 
168). Il est donc toujours important de donner 
au sujet les moyens de cette auto-évaluation. 
 
VII. CONCLUSION  
 

Cet aperçu aura fait apparaître les 
rapports étroits qu’entretiennent les erreurs 
avec le contrôle de l’activité. Le caractère 
biface de l’erreur en fait un instrument de choix 
de ce contrôle. Par sa face négative, elle 
constitue un révélateur de la mauvaise qualité 
du couplage entre l’opérateur et ses conditions 
de travail. Elle amène donc à mettre en cause  
la qualité de ce couplage. Sa face positive est 
liée aux inférences que son analyse permet de 
faire sur la nature de l’activité. L’analyse de 
l’erreur et l’analyse de l’activité se 
codéterminent dans un processus visant à 
l’amélioration de la qualité du couplage en 
même temps que celle du contrôle de l’activité. 
Ces analyses conjointes aboutissent à la fois à 
une meilleure définition de l’erreur et à une 
meilleure connaissance de l’activité. La 
perspective choisie pour traiter ces questions, 
inspirée du modèle de régulation, est propre à 
fournir un bon cadre d’étude, à la fois pour 
l’analyse des problèmes qui se posent sur le 
terrain et pour des recherches approfondies 
plus générales sur des classes de problèmes. 

Parmi les conclusions, on soulignera : 
� l’importance de lier l’analyse de l’erreur à 

celle de l’activité. Il y a entre les deux une 
sorte de dialectique, chaque type 
d’analyse s’enrichissant des résultats de 
l’autre pour progresser dans la 
compréhension du contrôle ; 

� la nécessité d’une claire définition des buts 
et de la distinction entre les buts prescrits 
et les buts redéfinis ; 

� l’intérêt de la prise en compte de la 
dimension temporelle, l’activité se 
transformant en se répétant et l’erreur 
changeant corrélativement de nature ; 

� l’attention particulière à accorder à 
l’évaluation de l’erreur et à son exploitation 
corrélative, c’est-à-dire au passage du 

diagnostic à l’intervention sur l’activité et 
ses conditions ; 

�  le rôle des compétences, de la 
métarégulation et des métaconnaissances 
pour la maîtrise de l’activité face, 
notamment, à la gestion des systèmes 
complexes. 

On n’oubliera pas que cet article ne 
constitue qu’un aperçu sur le thème exprimé 
par son titre et qu’il n’est pas exclusif de 
recherches prenant en compte d’autres 
aspects de l’erreur et les abordant dans des 
perspectives différentes. Ainsi, il faudrait 
accorder une plus grande attention aux 
aspects collectifs toujours présents dans 
l’activité. Le rôle des représentations 
psychosociales de l’erreur dans la production 
de celle-ci mériterait également d’être 
approfondi : on en trouve des esquisses dans 
les recherches sur la perception du risque 
(Kouabenan et al., 2006).  
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Abstract 
 

The research literature suggests that organizational change can have both: positive and 
negative consequences on the members of an organization, but the first to be experienced are 
always the negative ones. As a result, reactions like resistance to change, negative attitudes 
towards organizational change and turnover are frequently noted in the change literature. The 
study at hand examines the employees’ reactions in the context of the acquisition of a  
company by a foreign investor, considering the role of trust in management. Additionaly, we 
intend to analize the predictive power of each of the three attributes of trustworthiness (ability, 
benevolence and integrity, according to Mayer et al., 1995) for the attitudes regarding the 
organization’s acquisition and the turnover intention. The results suggest a direct effect of trust 
in management on attitudes and turnover intention. When the three trustworthiness attributes 
were simultaneously introduced in a regression analysis, the results proved that ability and 
integrity were significant predictors of change attitudes, while benevolence showed no 
predictive power. As it regards the turnover intention, only management’s perceived integrity 
was supported as a significant predictor.   

 

Key words: mergers and acquisitions, trust in management, attitudes towards acqusition, 
turnover intention. 

 
 

Résumé 
 
La littérature scientifique suggère que le changement organisationel peut avoir à la 
fois : des conséquences positives et négatives sur les membres de l`organisation, 
mais les premiers expériences sont toujours les celles negatives. En 
conséquences, les réactions comme la résistance au changement, des attitudes 
négatives envers le changement organisationnel et la fluctuation des employés 
sont souvent notées dans la litterature du changement. La présente étude 
examine, à part les reactions des employés dans le cadre de l`aquisition d`une 
organisation par un investisseur étranger, en comtant tenu du rôle de la confiance 
dans la gestion. De plus, nous avons l`intention d`analyser le pouvoir prédictif de 
chacun de trois attributs de la confiance (la capacité, bienveillance et l` integrité, 
selon Mayer et colab., 1995) pour les attitudes au régard de l`acquisition de 
l`organisation et l`intention de quitter. Les résultats suggèrent un effet direct de la 
confiance dans la gestion  sur l`attitudes et l`intention de quitter. Lorsque les trois 
attributs de la confiance ont été mis en place en même temps dans l`analyse de 
régression, les résultats ont prouvé que la capacité et l`intégrité ont été des 
facteurs prédictifs significantifs pour l`attitude du changement, tandi que la 
bienveillance ne montrait aucun pouvoir prédictif. En ce qui concerne l`intention de 
quitter, seulement l`intégrité perçu du management a été soutenue comme un 
prédicteur significatif. 
 
Mots clés :  fusions et acquisitions, la confiance au management, des attitudes 
envers l`acquisition, l`intention de quitter. 
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Rezumat 
 
Cercetările arată că deşi schimbarea organizaŃională poate avea atât consecinŃe 
benefice, cât şi efecte negative asupra membrilor organizaŃiei, primele care sunt 
resimŃite de către aceştia sunt cele negative. În consecinŃă, reacŃiile cele mai des 
notate în literatura de specialitate sunt rezistenŃa la schimbare şi atitudinile 
negative faŃă de aceste iniŃiative, precum şi o rată ridicată a fluctuaŃiei de personal. 
Studiul de faŃă investighează reacŃiile angajaŃilor în cazul achiziŃiei companiei de 
către un investitor străin, luând în considerare rolul încrederii în managementul 
superior în determinarea acestora. În plus, ne-am propus analiza puterii predictive 
a fiecăreia dintre cele trei atribute necesare pentru percepŃia încrederii 
(competenŃa, bunăvoinŃa şi integritatea cf. Mayer et al., 1995) în raport cu 
atitudinile faŃă de achiziŃie şi intenŃia de schimbare a locului de muncă. Rezultatele 
susŃin existenŃa unei relaŃii directe şi semnificative statistic între încrederea în 
management şi atitudinile faŃă de achiziŃie, respectiv intenŃia de schimbare a 
locului de muncă. În momentul în care cele trei variabile ale încrederii au fost 
introduse simultan într-o analiză de regresie, rezultatele indică faptul că percepŃia 
competenŃei managementului şi a integrităŃii acestuia prezic atitudinile faŃă de 
achiziŃie, în timp ce percepŃia unui caracter binevoitor al membrilor bordului de 
directori nu prezice atitudinile faŃă de aceasta. În cazul intenŃiei de schimbare a 
locului de muncă, doar percepŃia integrităŃii conducerii a obŃinut suport ca şi 
predictor semnificativ.  
 
Cuvinte cheie:  fuziuni şi achiziŃii, încredere în management, atitudini faŃă de 
achiziŃie, intenŃia de schimbare a locului de muncă 
 
 
Introducere 

 
CompetiŃia globală, presiunile 

financiare tot mai accentuate, inovaŃiile 
tehnologice şi solicitările în creştere din partea 
clienŃilor se numără printre motivele cele mai 
frecvente care au atras schimbări 
organizaŃionale majore. Una dintre formele 
concrete de schimbare organizaŃională care a 
înregistrat o creştere semnificativă în România 
în ultimul deceniu, odată cu creşterea 
investiŃiilor străine directe este reprezentată de 
achiziŃiile internaŃionale. Literatura de 
specialitate subliniază însă în repetate rânduri 
că succesul unei achiziŃii este influenŃat nu 
doar de factori economici şi financiari, ci şi de 
reacŃiile şi raportarea angajaŃilor la acest 
proces. 

Schimbarea organizaŃională creată 
prin intermediul fuziunilor şi achiziŃiilor a fost 
abordată prin analize realizate la diferite 
nivele. La nivel organizaŃional, cercetările iau 
în considerare diferenŃele culturale (naŃionale 
şi organizaŃionale) şi influenŃa acestora asupra 
procesului integrării (Cartwright & Cooper, 
1997). La nivel de grup, accentul cade pe 
identitatea de grup şi ataşamentul faŃă de 
entitatea organizaŃională nou formată (Buono 
& Bowditch, 2003; Cartwright, 2008). La nivel 
individual, cercetările se concentrează asupra 

sentimentului pierderii, al dezrădăcinării şi 
incertitudinii asociate cu fuziunile şi achiziŃiile; 
modalitatea în care indivizii reuşesc să facă 
faŃă şi să se adapteze acestor schimbări 
(Bruckman & Peters, 1987; Marks & Mirvis, 
2001) şi influenŃa lor asupra sănătăŃii fizice şi 
psihologice a angajaŃilor. 

Tot mai multe studii recunosc faptul că 
oamenii nu sunt doar recipienŃi pasivi ai 
schimbării, ci joacă un rol activ în crearea şi 
furnizarea unui răspuns la schimbare (Rafferty 
& Griffin, 2008). Astfel, rolul individului în 
procesul schimbării câştigă din ce în ce mai 
multă importanŃă în cercetare (Bartunek et al., 
2006; George & Jones, 2001; Kiefer, 2005). 
Un studiu longitudinal publicat de Kiefer (2005) 
accentuează faptul că răspunsurile emoŃionale 
ale indivizilor la schimbare sunt importante în 
înŃelegerea succesului sau eşecului eforturilor 
de schimbare. Rezultatele sale arată că 
frecvenŃa schimbărilor experimentate de un 
individ la locul de muncă, corelează cu 
frecvenŃa emoŃiilor negative raportate. La 
rândul lor, acestea determină reducerea 
încrederii şi lipsa de implicare a angajaŃilor. 
Datorită faptului că indivizii sunt participanŃi 
activi în procesul de schimbare, este important 
să se acorde atenŃie în mod sistematic 
cogniŃiilor şi emoŃiilor acestora, tocmai datorită 
felului profund în care atitudinile modelează 
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reacŃiile indivizilor la schimbare (Rafferty & 
Griffin, 2008).  

Atitudinile angajaŃilor faŃă de 
schimbarea orgnizaŃională sunt întotdeauna 
influenŃate de experienŃele trecute, informaŃiile 
disponibile şi procesele cognitive individuale. 
Unul dintre factorii cu impact puternic asupra 
formării atitudinilor angajaŃilor asupra 
schimbării este percepŃia caracterului demn de 
încredere al conducerii. Mai specific, percepŃia 
competenŃei, a bunăvoinŃei şi a integrităŃii 
managementului superior joacă un rol 
important în acceptarea schimbării de către 
angajaŃi şi implicarea acestora în procesele 
necesare susŃinerii ei (Rousseau & Tijoriwala, 
1999). 

Studiul de faŃă investighează relaŃia 
dintre încrederea în managementul superior şi 
atitudinile angajaŃilor faŃă de achiziŃia 
companiei de către un investitor străin şi 
schimbările induse de aceasta. În prima parte 
a studiului ne vom focaliza asupra conceptelor 
de încredere în managementul superior şi 
atitudini faŃă de schimbare (achiziŃie), realizând 
o sinteză a principalelor studii realizate asupra 
relaŃiei dintre cele două, în conxtextul 
schimbării organizaŃionale. Bazându-ne pe 
datele obŃinute în cadrul unui studiu de caz 
realizat într-o organizaŃie din România, recent 
achiziŃionată de un investitor străin, vom studia 
relaŃia dintre percepŃia caracterului demn de 
încredere al managementului superior şi 
atitudinile faŃă de achiziŃie. În concluzie, vom 
schiŃa implicaŃiile schimbării pentru contexte de 
schimbare organizaŃională şi vom sugera 
câteva direcŃii practice de intervenŃie în 
organizaŃii.  
 

Încrederea în management 
 

Încrederea în management s-a 
conturat ca un construct proeminent în 
cercetare prezicând la nivel individual reacŃii 
cum sunt satisfacŃia cu munca, 
comportamentul cetăŃenesc organizaŃional, 
devotamentul faŃă de organizaŃie, părăsirea 
organizaŃiei sau performanŃa în muncă 
(Deluga, 1995; Dirks & Ferrin, 2001; Flaherty & 
Pappas, 2000; Robinson, 1996). 

O parte dintre cercetările privind 
încrederea (Bigley & Pearce, 1998; Rousseau 
et al., 1998) au evidenŃiat diversitatea 
definiŃiilor şi a elementelor componente ale de 
constructului încredere. Aceasta se datorează 
faptului că pe parcursul timpului, noŃiunea de 
încredere a primit suficientă atenŃie din partea 
unei varietăŃi de discipline care s-au diferenŃiat 

din punct de vedere al abordărilor propuse. În 
ciuda diferenŃelor de perspectivă existente, 
este încurajatoare sublinierea faptului că 
definiŃiile propuse pentru conceptul de 
încredere dezvăluie un consens general 
asupra elementelor esenŃiale care circumscriu 
această noŃiune. Acestea includ expectaŃiile 
pozitive privitoare la comportamentul 
managerului şi disponibilitatea de a accepta 
vulnerabilitatea unei relaŃii, în condiŃiile 
interdependenŃei şi riscului (Bigley & Pearce, 
1998; Rousseau et al., 1998; Hosmer, 1995; 
Kramer, 1999; Mayer et al., 1995; Zand, 1972). 
În studiul de faŃă, încrederea este definită ca 
disponibilitatea unei părŃi de a se face 
vulnerabilă faŃă de acŃiunile unei alte părŃi, 
bazându-se pe aşteptarea că cealaltă parte va 
realiza acŃiuni importante pentru cel care 
acordă încrederea, indiferent de abilitatea 
acestuia de a monitoriza sau controla cealaltă 
parte (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). 
Considerăm că această definiŃie este 
adecvată, deoarece rareori angajatul obişnuit 
are la dispoziŃie mijloacele şi oportunitatea de 
a monitoriza şi controla acŃiunile conducerii. Pe 
de altă parte definiŃia implică faptul că cel care 
are încredere este dispus să îşi asume riscul 
de a se face vulnerabil (Mayer, Davis & 
Schoorman, 1995), în special în faŃa 
incertitudinilor inerente schimbării. 
Vulnerabilitatea presupune existenŃa unui 
potenŃial semnificativ de pierdere pentru un 
individ (Zand, 1972). 

Conform cu modelul încrederii în 
management, dezvoltat de Mayer et. al (1995), 
încrederea este o trăsătură multifactorială, 
care include factori cognitivi, afectivi şi 
comportamentali. Componenta cognitivă 
presupune existenŃa unui set de convingeri şi 
judecăŃi despre capacitatea unei persoane de 
a fi sau nu de încredere (Lewicki & Bunker, 
1996). Acest set de cogniŃii se declanşează 
doar în situaŃii de risc (Mayer et. al, 1995), 
când nu putem şti cu certitudine cum se va 
comporta persoana cu care noi intrăm în 
contact. După Mayer et. al (1995) cele mai 
importante caracteristici care stau la baza 
judecăŃilor şi convingerilor noastre despre o 
persoană cu care interacŃionăm în mediul de 
muncă sunt competenŃa (un grup de 
deprinderi, abilităŃi şi caracteristici ale unei 
persoane, care îi permit să exercite influenŃă 
asupra unei probleme), bunăvoinŃa (măsura în 
care managerul este perceput ca acŃionând în 
favoarea celuilalt, depăşindu-şi interesele 
personale) şi integritatea (percepŃia aderenŃei 
managerului la un set de principii, respectate 
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în toate situaŃiile şi pe care subordonatul le 
consideră acceptabile). Componenta afectivă 
susŃine că între părŃile care interacŃionează la 
locul de muncă, există şi o legătură 
emoŃională, care este cu atât mai puternică cu 
cât relaŃiile interpersonale sunt mai strânse 
(Kramer et al., 1996). De asemenea, 
componenta comportamentală presupune 
adoptarea unui comportament de risc, ce are 
la bază expectaŃii (componenta cognitivă) şi 
emoŃii (componenta afectivă) în legătură cu 
obiectul încrederii (Mayer et. al, 1995). 
Această conceptualizare a încrederii a fost 
aplicată şi în contextul fuziunilor şi achiziŃiilor 
internaŃionale (Sthal & Sitkin, 2005). Pentru 
angajaŃii companiei achiziŃionate unul dintre 
cele mai mari riscuri are de-a face cu 
posibilitatea pierderii locului de muncă. În 
aceste perioade de incertitudine angajaŃii se 
pot baza doar pe ceea ce le comunică 
superiorii lor cu privire la statutul şi viitorul lor 
în organizaŃie. În contextul achiziŃiilor 
competenŃa managementului este evaluată în 
raport cu îndeplinirea obiectivelor achiziŃiei sau 
gestionarea procesului de integrare. 
InformaŃiile inconsistente referitoare la 
reducerile de personal şi structura posturilor în 
organizaŃie influenŃează semnificativ percepŃia 
integrităŃii managementului. RezistenŃa la 
schimbare caracteristică achiziŃiilor întăreşte 
temerile referitoare la loialitatea redusă a 
managementului şi la lipsa bunăvoinŃei.  

În general, rezultatele cercetărilor 
realizate susŃin un efect direct al încrederii 
asupra atitudinilor, percepŃiilor sau asupra altor 
constructe cognitive. Dirks & Ferrin (2001) au 
identificat 12 studii care indică existenŃa unui 
efect pozitiv şi semnificativ statistic al încrederii 
în management asupra satisfacŃiei cu diferite 
aspecte ale muncii (satisfacŃia cu deciziile, cu 
superiorul, cu relaŃiile profesionale, etc.). În 
mod similar, încrederea în partener are un 
efect direct asupra percepŃiei acurateŃii 
informaŃiilor furnizate de către acesta (Roberts 
& O’Reilly, 1974). În schimb nivele reduse ale 
încrederii sunt asociate cu suspiciune raportat 
la informaŃiile primite, spre deosebire de 
nivelele ridicate ale încrederii, care întoteauna 
se asociază cu un nivel ridicat al acceptării 
informaŃiilor. Rezultate similare au fost obŃinute 
şi raportate la acceptarea deciziilor şi a 
obiectivelor propuse de superiori (Fulk et al., 
1985; Kim & Mauborgne, 1983; Oldham, 1975; 
Tyler & Degoey, 1996), evaluarea justiŃiei 
procedurale (Lind et al., 1997), percepŃia 
schimbărilor organizaŃionale sau a programelor 

de schimbare (Rousseau & Tijoriwala, 1999) şi 
percepŃia riscului. 

Aceste date de cercetare susŃin faptul 
că încrederea poate constitui o componentă 
critică pentru acceptarea schimbării şi 
reducerea manifestărilor rezistenŃei faŃă de 
schimbare. Fiorelli & Margolis (1993) susŃin că 
în condiŃiile unui nivel ridicat al încrederii în 
management, rezistenŃa este redusă, iar 
receptivitatea şi angajamentul faŃă de 
iniŃiativele de schimbare cresc. Prin contrast, 
în situaŃiile în care încrederea în conducere 
este redusă sau chiar absentă, angajaŃii 
manifestă cele mai ridicate niveluri ale 
rezistenŃei faŃă de schimbare. Încrederea joacă 
un rol important în schimbările de amploare, 
datorită faptului că efortul de schimbare este 
asociat cu un nivel ridicat al riscului. 
Schimbările la scară largă necesită o 
modificare radicală la nivelul normelor 
organizaŃionale şi solicită suportul fiecărui 
membru pentru a asigura o tranziŃie lină, fără 
asperităŃi (Armenakis et al., 1993).  

 
Atitudinile fa Ńă de achizi Ńie, 
atitudinile fa Ńă de schimbare 

 
 Beckman (1969, în Vakola & Nikolau, 

2005) defineşte atitudinile ca regularităŃi ale 
cogniŃiilor şi emoŃiilor unei persoane spre a 
acŃiona într-un anumit fel faŃă de un aspect 
specific din mediul său. Arnold, Cooper & 
Robertson (1995, apud. Vakola & Nikolau, 
2005) susŃin că atitudinile indică tendinŃa unei 
persoane de a simŃi, a gândi sau a acŃiona într-
o manieră pozitivă sau negativă, raportat la 
obiectul atitudinii. Elizur & Guttman (1976) 
definesc atitudinile faŃă de schimbare ca fiind 
cogniŃiile, reacŃiile afective şi tendinŃa 
comportamentală raportată la schimbare. 
Cercetătorii au identificat diferite răspunsuri ale 
indivizilor la schimbare, răspunsuri care 
variază de la puternic pozitive (ex. 
„schimbarea este esenŃială pentru succesul 
organizaŃiei”) la puternic negative (ex. 
„schimbarea ar putea ruina compania”) 
(Piderit, 2000). Prin urmare, schimbarea poate 
fi primită de către angajaŃi cu entuziasm sau 
mânie şi teamă, iar răspunsurile angajaŃilor pot 
varia de la intenŃii pozitive de susŃinere a 
schimbărilor organizaŃionale iniŃiate şi până la 
încercări puternice de a se opune schimbării.  

Impactul schimbării organizaŃionale 
asupra atitudinilor angajaŃilor a fost abordat 
într-o serie de studii (ex. Schweiger & DeNisi, 
1991). Cercetările indică faptul că atitudinile 
angajaŃilor sunt asociate cu felul în care 
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indivizii percep sau reacŃionează la schimbare 
(Mossholder, Settoon, Armenakis & Harris, 
2000). Această concluzie este importantă, 
deoarece sugerează faptul că atitudinile 
pozitive faŃă de o anumită schimbare au un 
efect de susŃinere a procesului de 
implementare a acelei iniŃiative, în timp ce 
atitudinile negative constituie o formă a 
rezistenŃei (Armenakis, Harris & Field, 1999). 
Deşi numeroasele lucrări publicate asupra 
managementului schimbării furnizează reŃete 
şi tehnici pentru gestionarea acestor iniŃiative 
organizaŃionale, Beer & Nohria (2000) 
raportează o rată de eşec de 70% a 
iniŃiativelor de schimbare. Principalul motiv al 
acestei realităŃi sumbre este conform unui 
studiu realizat de Deloitte & Touche (1996) 
rezistenŃa la schimbare, strâns legată de 
atitudinile negative ale angajaŃilor faŃă de 
schimbare. Atitudinile angajaŃilor faŃă de 
schimbare influenŃează starea emoŃională a 
acestora, productivitatea muncii şi intenŃiile de 
părăsire a organizaŃiei (Iacovini, 1993; Eby et 
al., 2000). 

 
RelaŃia dintre încrederea în 
management şi atitudinile fa Ńă de 
achizi Ńie, în contextul schimb ări 
organiza Ńionale 

 
Fuziunile şi achiziŃiile internaŃionale 

reprezintă o formă extremă de schimbare, iar 
schimbarea este adesea percepută ca 
ameninŃătoare pentru individ, accentuând 
vulnerabilitatea şi pierderea securităŃii 
(Saunders & Thornhill, 2003). O serie de studii 
de caz realizate asupra organizaŃiilor care au 
trecut prin fuziuni sau achiziŃii (Buono & 
Bowditch, 2003; Cartwright & Cooper, 1997, 
Cartwright, 2005), cât şi interviuri luate 
persoanelor cu funcŃii de conducere şi 
angajaŃilor din organizaŃiile achiziŃionate (Krug 
& Hegarty, 2001; Napier et al., 1989; 
Schweiger, Ivancevich & Power, 1987) susŃin 
faptul că încrederea este o variabilă critică în 
contextul achiziŃiilor internaŃionale. Cercetările 
susŃin însă existenŃa unei relaŃii puternice între 
încrederea în managementul de top şi 
atitudinile angajaŃilor faŃă de schimbare 
(Rousseau & Tijoriwala, 1999; Kramer, 1996), 
încrederea fiind un factor central în felul în 
care angajaŃii experimentează diverse aspecte 
ale schimbării organizaŃionale (Albrecht, 2002). 
Încrederea în management determină 
acceptearea schimbării şi creşte percepŃia 
legitimităŃii motivelor şi explicaŃiilor furnizate de 
către manageri. ExplicaŃiile oferite de către 

manageri, şi în special adecvanŃa şi 
legitimitatea lor joacă un rol important în 
modelarea succesului procesului de 
implementare (Rousseau & Tijoriwala, 1999).  

Datorită faptului că încrederea 
facilitează evaluarea în termeni mai puŃin 
negativi şi ameninŃători ai schimbărilor 
asociate cu achiziŃiile internaŃionale, evaluarea 
globală a achiziŃiei ar putea fi pozitivă. 
AngajaŃii care consideră că managementul 
este competent evaluează schimbarea 
organizaŃională în termeni mai puŃin negativi, 
deoarece apreciază managementul de top ca 
fiind capabil să ia decizii care să 
îmbunătăŃească poziŃia competitivă a 
organizaŃiei şi se simt confortabil să susŃină 
viziunea pentru viitor a conducerii. 
Convingerea că managementul este preocupat 
de interesele angajaŃilor (percepŃia caracterului 
binevoitor) duce la evaluări mai puŃin negative 
ale achiziŃiei, deoarece angajaŃii consideră că 
managementul de top nu acŃionează doar în 
favoarea propriilor interese, ci are în vedere 
binele tuturor membrilor organizaŃiei. Cei care 
consideră că managementul de top este 
integru, vor avea convingerea că membrii 
bordului de conducere vor da dovadă de 
acelaşi comportament şi în contextul 
schimbărilor organizaŃionale majore (O’Neill & 
Lenn, 1995). Integritatea este în general 
conceptualizată în termenii existenŃei unui set 
de reguli acceptabile, pe care managementul 
le respectă, indiferent de situaŃie. Această 
certitudine reduce semnificativ ambiguitatea şi 
incertitudinea inerentă schimbării, şi 
favorizează apariŃia unor răspunsuri pozitive 
din partea angajaŃilor. Fără îndoială, faptul că 
încrederea poate fi violată în oricare dintre 
aceste situaŃii (managementul îşi urmăreşte 
propriile interese, este lipsit de abilităŃi pentru 
coordonarea şi organizarea procesului de 
restructurare, îşi calcă promisiunile sau nu 
transmite informaŃii importante) reflectă 
vulnerabilitatea încrederii. Pe baza acestui 
raŃionament, prima ipoteză a studiului de faŃă 
vizează relaŃia dintre încrederea în 
management (luând în considerare toate cele 
trei componente ale sale) şi atitudinile faŃă de 
achiziŃia companiei.  

 
H1: Încrederea în managementul superior 
prezice raportarea unor atitudini favorabile faŃă 
de schimbările asociate cu achiziŃia.  

H1a: PercepŃia competenŃei 
managementului superior prezice 
raportarea unor atitudini favorabile faŃă 
de schimbările asociate cu achiziŃia. 
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H1b: PercepŃia bunăvoinŃei 
managementului superior prezice 
raportarea unor atitudini favorabile faŃă 
de schimbările asociate cu achiziŃia. 
H1c: PercepŃia integrităŃii 
managementului superior prezice 
raportarea unor atitudini favorabile faŃă 
de schimbările asociate cu achiziŃia. 

  
O altă consecinŃă a unui nivel redus al 

încrederii în managementul superior este 
părăsirea organizaŃiei. Pentru că nu vor să îşi 
asume riscul de a lucra în organizaŃii conduse 
de persoane percepute ca insuficient de 
competente, lipsite de integritate sau care nu 
îşi urmăresc decât interesele personale, o 
parte dintre angajaŃii companiilor care trec prin 
schimbări decid să îşi schimbe locul de muncă. 
FluctuaŃia de personal este extrem de 
costisitoare pentru organizaŃii. În relaŃie cu 
achiziŃiile internaŃionale, Begley & Young 
(1994) susŃin că un nivel ridicat al fluctuaŃiei 
blochează realizarea integrării celor două 
organizaŃii. În consens cu acest rezultat, 
analiza realizată de Cannella & Hambrick 
(1993) pe 96 de achiziŃii indică faptul că 
pierderea persoanelor cu funcŃii de conducere, 
ca şi consecinŃă a achiziŃiei acŃionează în 
detrimentul organizaŃiei. Vandenberg & Nelson 
(1999) susŃin că cel mai bun predictor al 
părăsirii organizaŃiei este intenŃia de schimbare 
a locului de muncă. IntenŃia de părăsire a 
organizaŃiei este influenŃată de schimbarea 
organizaŃională. Schweiger & DeNisi (1991) 
raportează reducerea intenŃiei de a rămâne în 
organizaŃie, în cazul angajaŃilor care au fost 
anunŃaŃi în mod oficial de o fuziune. Datorită 
şanselor ridicate ca schimbările 
organizaŃionale asociate achiziŃiilor 
internaŃionale să influenŃeze siguranŃa postului 
de muncă, şi alte antecedente ale fluctuaŃiei 
(Ashford, Lee & Bobko, 1989), intenŃia 
schimbării locului de muncă a fost introdusă ca 
şi variabilă în cadrul cercetării prezente. 
Aceste date publicate în studii anterioare au 
dus la stabilirea celei de-a doua ipoteze a 
studiului, şi anume: 
 
H2: Încrederea în managementul superior 
prezice raportarea unei intenŃii reduse de 
schimbare a locului de muncă. 

H2a: PercepŃia competenŃei 
managementului superior prezice 
raportarea unei intenŃii reduse de 
schimbare a locului de muncă. 
H2b: PercepŃia bunăvoinŃei 
managementului superior prezice 

raportarea unei intenŃii reduse de 
schimbare a locului de muncă. 
H2c: PercepŃia integrităŃii 
managementului superior prezice 
raportarea unei intenŃii reduse de 
schimbare a locului de muncă. 
 

Metoda 
 
Participan Ńi şi context 
 

Datele care stau la baza acestei 
cercetări provin dintr-o organizaŃie cu capital 
românesc, cumpărată de un investitor străin la 
sfârşitul anului 2007. După anunŃarea oficială a 
achiziŃiei au avut loc câteva schimbări majore: 
la nivelul structurii organizaŃionale 
(reorganizare), la nivelul conducerii (aducerea 
unor persoane din exterior, pe posturile cheie 
din organizaŃie; fostul bord managerial 
coborând automat un nivel în ierarhia 
organizaŃională), la nivelul personalului 
(reducerea şi înlocuirea personalului existent) 
şi la nivelul sistemului de salarizare. 

ParticipanŃii la studiu au fost aleşi pe 
baza a două criterii: (1) să fi fost angajaŃi 
înainte de vânzarea companiei către fondul de 
investiŃii şi (2) să aibă capacitatea de a da 
informaŃii corecte despre schimbările 
petrecute. InformaŃii legate de primul criteriu 
au fost preluate din registrul de angajaŃi al 
companiei. În ce priveşte al doilea criteriu, au 
avut loc discuŃii cu managerii de departamente 
şi de secŃii şi s-a stabilit împreună cu aceştia 
care dintre angajaŃi vor fi invitaŃi să participe la 
cercetare.  

Eşantionul final a fost alcătuit din 121 
de persoane, dintre care 62,5% bărbaŃi şi 
37,5% femei, cu o medie de vârstă de 48 ani. 
20% au vârsta cuprinsă între 21 şi 30 de ani, 
25% între 31 şi 40 de ani, 23,2% între 41 şi 50 
de ani şi 28,6% între 51 şi 60 de ani şi 3,6% 
peste 60 de ani. Nivelul de şcolarizare este 
mediu, 68,8% au studiile liceale finalizate şi 
17,9% au studii universitare şi postuniversitare 
absolvite. CeilalŃi respondenŃi, au absolvit 
şcoala generală. ParticipanŃii provin din toate 
departamentele organizaŃiei şi de la toate 
nivelele ocupaŃionale. Astfel, 36,9% lucrează 
în producŃie – direcŃi şi 14,6% auxiliari, 8,7% în 
AdministraŃie, 2,6% în RelaŃii cu clienŃii, 8,7% 
în Vânzări şi marketing, 6,9% în Logistică, 
12,7% în departamentul de AchiziŃii şi 8% 
ProtecŃia muncii. Structura participanŃilor în 
funcŃie de nivelurile ierarhice din organizaŃie 
este următoarea: 8,3% ocupă poziŃii de 
management, 19,4% deŃin ocupaŃii 
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profesionale, 10,2% tehnice, 4,6% 
administrative, 25% calificate, 6,1% vânzări, 
9,3% tehnologice şi 15,7% ocupaŃii de bază.  
 
Instrumente 
 
 Încrederea în managementul superior 
a fost evaluată prin Chestionarul de evaluare a 
încrederii în managementul superior (Mayer & 
Davis, 1999), care cuprinde trei scale, 
corespunzătoare celor trei caracteristici ale 
unui caracter demn de încredere: scala de 
percepŃie a competenŃei managementului 
superior, scala de percepŃie a caracterului 
binevoitor al managementului superior şi scala 
de percepŃie a integrităŃii managementului 
superior; o scală de evaluare a tendinŃei 
generale spre încredere; o scală globală de 
încredere în managementul superior şi două 
scale suplimentare, pentru evaluarea 
percepŃiei corectitudinii sistemului de evaluare 
a performanŃelor profesionale. În studiul de 
faŃă au fost administrate doar scalele care 
vizează cele trei atribute ale unui caracter 
demn de încredere şi scala referitoare la 
nivelul global al încrederii. Scalele administrate 
însumează 21 de itemi, la care se poate 
răspunde de la 1 al 5 (total dezacord, total 
acord), însumându-se răspunsurile pe fiecare 
scală. 
 Pentru măsurarea atitudinilor faŃă de 
achiziŃie, am formulat un set de itemi pe baza 
celor utilizaŃi de Buono, Bowditch & Lewis 
(1985) şi Buono & Bowditch (1989) în 
evaluarea reacŃiilor angajaŃilor, în urma 
fuziunilor, aşa încât în final să obŃinem date 
referitoare la  atitudinea generală a angajaŃilor 
faŃă de achiziŃie şi la atitudinea faŃă de 
impactul pe care l-a avut achiziŃia asupra 

relaŃiilor şi atmosferei din 
organizaŃie/departament.  

IntenŃia de schimbare a locului de 
muncă, a fost evaluată printr-un singur item, cu 
variante multiple de răspuns, prin care 
participanŃilor li se cerea să indice frecvenŃa cu 
care s-au gândit în ultimele trei luni să îşi 
schimbe locul de muncă.  

 
Procedura 
 

Informarea participanŃilor cu privire la 
procesul culegerii datelor s-a realizat în 3 
etape: (1) Informarea managementului, până 
la nivel de linie; (2) Informarea tuturor 
angajaŃilor companiei despre studiul care se 
realizează, ce se urmăreşte, în ce constă 
evaluarea, câte zile va dura şi (3) Fiecare 
participant la cercetare a primit o scrisoare de 
informare, în care erau prezentate detalii 
referitoare la: cum vor primi instrucŃiunile de 
completare a chestionarelor, cât timp va dura 
completarea, cum se vor strânge datele, 
condiŃiile de respectare a confidenŃialităŃii, 
feedback. Completarea chestionarelor s-a 
derulat pe parcursul a 4 zile, în serii de câte 
15-20 de participanŃi, la sediul companiei, sub 
supravegherea unui psiholog.  
 
Rezultate 
 

Rezultatele obŃinute în urma 
administrării chestionarelor sunt prezentate în 
Tabelul 1. Datele reflectă valorile medii şi 
abaterea standard pentru fiecare variabilă 
inclusă în studiu, valoarea coeficientului de 
consistenŃă internă Alpha Cronbach pentru 
fiecare scală şi intercorelaŃiile dintre variabile.   
 

 
Tabelul 1 . Rezumatul statistic al variabilelor incluse în studiu (N=121) 
 

  M AS 1 2 3 4 5 6 

1 CompetenŃa  3.66 .88 (.89)      
2 BunăvoinŃa 3.13 .90 .69** (.81)     
3 Integritatea 3.45 .72 .65** .69** (.74)    
4 Încredere 2.85 .63 .89** .90** .86** (.89)   
5 Atitudini faŃă de achiziŃie 3.51 .82 .49** .40** .48** .52** (82)  
6 IntenŃia de schimbare LM 1.77 .99 -.38** -.43** -.46** -.46** -.42** - 

* CorelaŃiile sunt semnificative la p<.05 
** CorelaŃiile sunt semnificative la p<.001 
Valoarea coeficientului α este prezentată pe diagonală, între paranteze 
 

Rezultatele obŃinute sugerează un 
nivel mediu al percepŃiei competenŃei (m=3.66, 
AS=.88), bunăvoinŃei (m=3.13, AS=.90) şi 

integrităŃii managementului superior (m=3.45, 
AS=.72) şi un scor sub nivelul teoretic al scalei 
pentru scala globală a încrederii (m=2.85, 
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AS=.63). Şi nivelul raportat al atitudilor faŃă de 
achiziŃie este de nivel mediu (m=3.51, 
AS=.82). Valorile coeficientului de consistenŃă 
internă Alpha Cronbach ating valori care 
depăşesc pragul de .70, indicând o bună 
fidelitate a tuturor scalelor incluse în studiu.  

Prima ipoteză a studiului şi-a propus 
verificarea măsurii în care încrederea în 
managementul superior determină o evaluare 
în termeni favorabili ai schimbărilor 
organizaŃionale asociate achiziŃiei. Cea de-a 
doua ipoteză a studiului verifică măsura în 
care încrederea în managementul superior 
prezice reducerea intenŃiei de schimbare a 
locului de muncă. Primul pas pentru testarea 
ipotezelor studiului a constat în realizarea 
analizei corelaŃionale, prezentate în Tabelul 1. 
Din examinarea datelor reiese faptul că toate 
corelaŃiile sunt semnificative statistic la  
p<.001, şi în direcŃia propusă. Astfel, atât 
rezultatul la scala globală a încrederii, cât şi 
rezultatele obŃinute pe fiecare dintre cele trei 
scale individual sugerează o asociere pozitivă 
şi semnificativă statistic între încrederea în 

managementul superior şi atitudinile faŃă de 
achiziŃie şi o asociere negativă şi semnificativă 
statistic între încrederea în managementul 
superior şi intenŃia de schimbare a locului de 
muncă.  

Cele două ipoteze au fost testate 
ulterior şi prin intermediul analizei de regresie 
ierarhică. Pentru a investiga prima ipoteză, au 
fost realizate patru analize de regresie, câte 
una pentru fiecare variabilă predictor (scala 
globală de încredere şi componentele sale), 
atitudinile faŃă de achiziŃie constituind variabila 
criteriu. Pentru a doua ipoteză, am urmat 
aceeaşi procedură, variabila criteriu fiind 
reprezentată de intenŃia de schimbare a locului 
de muncă. În fiecare analiză de regresie 
realizată, în primul pas au fost introduse 
variabile demografice (nivelul postului, genul si 
vârsta participanŃilor), iar în al doilea pas 
predictorul testat. Tabelul 2 conŃine rezultatele 
analizelor de regresie referitoare la prima 
ipoteză, iar Tabelul 3 rezultatele referitoare la 
a doua.   
 

 
Tabelul 2. Rezultatele analizei de regresie pentru Ipoteza 1 
 

Criteriu  Predictor 
Statistics 

β R R2 ∆R2 F 

Atitudini faŃă de achiziŃie Pas 1       
  Gen -.08     
  Vârsta .09     
  Nivelul postului -.06 .142 .020 -.009 .690 
 Pas 2       
  Încrederea în management .52** .534 .285 .256 9.95** 
Atitudini faŃă de achiziŃie Pas 1       
  Gen -.08     
  Vârsta .09     
  Nivelul postului -.06 .142 .020 -.009 .690 
 Pas 2       
  CompetenŃa managementului .50** .517 .267 .238 9.12** 
Atitudini faŃă de achiziŃie Pas 1       
  Gen -.08     
  Vârsta .09     
  Nivelul postului -.06 .142 .020 -.009 .690 
 Pas 2       
  BunăvoinŃa  managementului .42** .429 .184 .151 5.63** 
Atitudini faŃă de achiziŃie Pas 1       
  Gen -.08     
  Vârsta .09     
  Nivelul postului -.06 .142 .020 -.009 .690 
 Pas 2       
  Integritatea managementului .47** .496 .246 .216 8.15** 

* Modelul este semnificativ la p<.05 
** Modelul este semnificativ la p<.001 
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Aşa cum reiese din datele prezentate 
în Tabelul 2, Ipoteza 1 a fost susŃinută empiric. 
Nivelul general al încrederii în managementul 
superior prezice raportarea unor atitudini 
favorabile faŃă de schimbările asociate cu 

achiziŃia. Nivelul general al încrederii 
acŃionează ca un predictor semnificativ, atât al 
atitudinilor faŃă de achiziŃie, cât şi al intenŃiei de 
schimbare a locului de muncă. Prin urmare, 
ipotezele 1 şi 2 sunt susŃinute empiric.  

 
Tabelul 3.  Rezultatele analizei de regresie pentru Ipoteza 2 
 

Criteriu  Predictor 
Statistics 

β R R2 ∆R2 F 

IntenŃia de schimbare a 
locului de muncă 

Pas 1  
     

  Gen .18     
  Vârsta -.24*     
  Nivelul postului .08 .300 .090 .063 3.32* 
 Pas 2       
  Încrederea în management -.49** .569 .323 .296 11.9** 
IntenŃia de schimbare a 
locului de muncă 

Pas 1  
     

  Gen .18     
  Vârsta -.24*     
  Nivelul postului .08 .300 .090 .063 3.32* 
 Pas 2       
  CompetenŃa 

managementului 
-.41** .507 .257 .227 8.62** 

IntenŃia de schimbare a 
locului de muncă 

Pas 1  
     

  Gen .18     
  Vârsta -.24*     
  Nivelul postului .08 .300 .090 .063 3.32* 
 Pas 2       
  BunăvoinŃa  

managementului 
-.46** .537 .289 .260 

10.14*
* 

IntenŃia de schimbare a 
locului de muncă 

Pas 1  
     

  Gen .18     
  Vârsta -.24*     
  Nivelul postului .08 .300 .090 .063 3.32* 
 Pas 2       
  Integritatea 

managementului 
-.44** .534 .285 .257 9.98** 

* Modelul este semnificativ la p<.05 
** Modelul este semnificativ la p<.001 
 

Adăugarea variabilelor competenŃa, 
bunăvoinŃa şi integritatea managementului în 
modelele testate determină creşterea 
semnificativă a varianŃei atât a atitudinilor faŃă 
de achiziŃie, cât şi a intenŃiei de schimbare a 
locului de muncă. Analiza coeficienŃilor de 
regresie obŃinuŃi în fiecare dintre modelele 
individuale, sugerează faptul că percepŃia 
competenŃei managementului superior 
reprezintă cel mai puternic predictor (β =.50, 
p<.001) al atitudinilor faŃă de achiziŃie dintre 
cele trei componente ale încrederii investigate. 

În cazul intenŃiei de schimbare a locului de 
muncă, cea mai mare putere predictivă a fost 
obŃinută de variabila referitoare la percepŃia 
caracterului binevoitor al managementului (β = 
-.46, p<.001), urmată de percepŃia integrităŃii 
(β =-.44, p<.001).  

În afară de analiza puterii predictive a 
nivelului general al încrederii în management 
asupra atitudinilor faŃă de achiziŃie şi asupra 
intenŃiei de schimbare a locului de muncă, în 
studiul de faŃă ne-am propus şi analiza puterii 
fiecărei componente a încrederii, din 
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perspectiva modelului propus de Mayer et al. 
(1995). Analiza comparativă a fost realizată 
prin introducerea simultană în analiza de 

regresie a componentelor încrederii în 
management. Rezultatele sunt prezentate în 
Tabelul 4. 

 
Tabelul 4. Rezultatele analizei de regresie pentru testarea puterii predictive a componentelor individuale ale 
încrederii 
 

Criteriu  Predictor 
Statistics 

β R R2 ∆R2 F 

Atitudini faŃă de achiziŃie Pas 1       
  Gen -.08     
  Vârsta .09     
  Nivelul postului -.06 .142 .020 -.009 .690 
 Pas 2       
  CompetenŃa managementului .33*     
  BunăvoinŃa managementului  -.02     
  Integritatea managementului .26* .553 .306 .263 7.18** 
IntenŃia de schimbare a 
locului de muncă 

Pas 1  
     

  Gen .18     
  Vârsta -.24*     
  Nivelul postului .08 .300 .090 .063 3.32* 
 Pas 2       
  CompetenŃa  managementului -.10     
  BunăvoinŃa  managementului -.22     
  Integritatea managementului -.22* .572 .327 .286 7.94** 

* Modelul este semnificativ la p<.05 
** Modelul este semnificativ la p<.001 
 

Şi în aceste analize, primul pas a 
constat în introducerea unor variabile 
demografice (genul, vârsta şi nivelul postului 
ocupat de respondenŃi în organizaŃie), iar în 
pasul al doilea au fost introduse simultan cele 
trei variabile, componente ale încrederii. 
Rezultatele obŃinute reflectă faptul că percepŃia 
competenŃei managementului şi percepŃia 
integrităŃii conducerii organizaŃiei prezic 
atitudinile faŃă de achiziŃie, competenŃa (β 
=.33, p<.001) având o putere predictivă mai 
mare decât integritatea (β =.26, p<.001). 
PercepŃia bunăvoinŃei managementului (β =-
.02, p>.05) nu prezice semnificativ atitudinile 
faŃă de achiziŃie.  

În cazul intenŃiei de schimbare a 
locului de muncă, singurul rezultat semnificativ 
statistic a fost obŃinut în dreptul integrităŃii 
managementului (β=-.22, p<.05). Nici 
percepŃia competenŃei managementului (β =-
.10, p>.05) şi nici percepŃia bunăvoinŃei (β =-
.22, p>.05)  nu prezic semnificativ intenŃia de 
schimbare a locului de muncă.  

Astfel, percepŃia competenŃei 
managementului superior prezice cel mai 
puternic atitudinile faŃă de achiziŃie, fără a 
influenŃa intenŃia de părăsire a organizaŃiei, în 

timp ce percepŃia integrităŃii are o putere 
predictivă semnificativă pentru ambele 
variabile criteriu. PercepŃia bunăvoinŃei 
managementului în raport cu angajaŃii nu 
prezice semnificativ nici una dintre cele două 
variabile criteriu considerate.  
 
Discu Ńii şi concluzii 
 

Schimbările organizaŃionale crează 
situaŃii şi contexte dificile pentru angajaŃi, 
situaŃii în care aceştia se confruntă cu 
posibilitatea de a-şi pierde locul de muncă, de 
a fi transferaŃi pe o poziŃie inferioară sau de a 
nu-şi mai primi salariul. Pe lângă aceste 
pericole concrete, o serie de alte schimbări la 
nivelul diferitelor componente de resurse 
umane, al culturii organizaŃionale sau chiar al 
colegilor de muncă şi al şefilor, pot crea un 
disconfort major pentru angajaŃi. În absenŃa 
încrederii în conducere, în competenŃa, 
bunăvoinŃa şi integritatea managerilor care au 
puterea de a lua decizii de personal, angajaŃii 
îşi formează atitudini negative faŃă de achiziŃie 
şi schimbările determinate de aceasta.  

Încrederea în management s-a dovedit 
a avea un impact puternic asupra atitudinilor 
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faŃă de achiziŃia companiei de către un 
investitor, deşi majoritatea studiilor s-au 
focalizat asupra relaŃiei dintre încrederea în 
management şi atitudini faŃă de muncă ca şi 
satisfacŃia profesională sau angajamentul faŃă 
de organizaŃie (Dirks & Ferrin, 2001, 2002). 
Deşi în ultimii ani încrederea în management a 
fost recunoscută ca un factor critic în succesul 
integrării achiziŃiilor, există un număr limitat de 
studii care au abordat această temă.  

Prin studiul de faŃă ne-am propus să 
acoperim tocmai această limită a literaturii de 
specialitate şi să investigăm impactul încrederii 
în management, cu diferitele sale componente 
asupra atitudinii faŃă de achiziŃie şi asupra 
intenŃiei de schimbare a locului de muncă.  

Rezultatele obŃinute indică faptul că 
atât nivelul general al încrederii, cât şi fiecare 
componentă în parte sunt relaŃionate cu 
atitudinile faŃă de achiziŃie şi intenŃia de 
schimbare a locului de muncă. În momentul în 
care cele trei atribute ale încrederii 
(competenŃa, bunăvoinŃa şi integritatea 
percepută a managementului) au fost 
introduse simultan într-o analiză de regresie, 
rezultatele indică faptul că percepŃia 
competenŃei managementului şi a integrităŃii 
acestuia prezic atitudinile faŃă de achiziŃie, în 
timp ce percepŃia unui caracter binevoitor al 
membrilor bordului de directori nu prezice 
atitudinile faŃă de aceasta.  

Deşi conform modelului propus de 
Mayer et al. (1995) este necesară prezenŃa 
tuturor celor trei caracteristici: competenŃă, 
bunăvoinŃă şi integritate pentru formarea 
încrederii, fiecare dintre acestea variază 
individual, şi poate fi percepută în mod distinct, 
separat de celelalte. Rezultatele obŃinute 
susŃin aserŃiunile modelului propus de autori, 
conform cărora efectul integrităŃii asupra 
încrederii va fi mai evident la începutul relaŃiei, 
înainte ca subalternii să aibă posibilitatea de a 
culege informaŃii referitoare la bunăvoinŃa 
celeilalte superiorilor. Consecvent cu acest 
raŃionament, efectul bunăvoinŃei percepute 
asupra încrederii creşte în timp, pe măsură ce 
relaŃia dintre cele două părŃi se dezvoltă.  
 Datele care au stat la baza acestui 
studiu au fost culese la un interval de 6 luni de 
la schimbarea integrală a managementului de 
top, prin urmare, relaŃiile cu persoanele de la 
acest nivel ierarhic erau abia la începutul 
dezvoltării lor. Aceasta ar putea constitui una 
dintre explicaŃiile pentru lipsa capacităŃii 
predictive a caracterului binevoitor al 
managementului, pentru ambele variabile 

criteriu considerate: atitudinile faŃă de achiziŃie 
şi intenŃia de schimbare a locului de muncă.  
 Singura variabilă care a obŃinut suport 
statistic ca şi predictor semnificativ al intenŃiei 
de schimbare a locului de muncă, în contextul 
introducerii simultane a celor trei predictori 
(competenŃa, bunăvoinŃa şi integritatea 
percepută a managementului) în analiza de 
regresie este integritatea managementului. 
Acest rezultat este în conformitate cu datele 
altor studii care susŃin rolul critic al integrităŃii 
percepute a superiorilor (Butler, 1981; Davis, 
Schoorman, Mayer & Tan, 2000) în percepŃia 
caracterului demn de încredere al 
managementului şi în asumarea din partea 
unui angajat a riscului de a rămâne în 
organizaŃie, în condiŃiile în care viitorul său 
profesional este în mâna persoanelor din 
conducere.   

Compararea empirică a puterii 
predictive a diferitelor componente ale 
încrederii (din perspectiva modelului propus de 
Mayer et al., 1995) pentru atitudinile faŃă de 
achiziŃie şi intenŃia de schimbare a locului de 
muncă reprezintă una dintre contribuŃiile 
importante ale acestui studiu. Diverse cercetări 
au susŃinut faptul că în raport cu percepŃia 
schimbării, acceptarea deciziilor 
managementului şi atitudinile faŃă de diferite 
situaŃii şi aspecte ale locului de muncă, 
anumite componente ale încrederii ar putea fi 
mai importante (Albrecht, 2002). Studiul de 
faŃă abordează individual fiecare componentă 
a încrederii, în felul acesta subliniind 
importanŃa fiecăreia în prezicerea atitudinilor 
faŃă de achiziŃie şi a intenŃiei de schimbare a 
locului de muncă. Astfel, studiul aduce 
argumente suplimentare poziŃiei care susŃine 
că aceste faŃete ale încrederii sunt distincte, 
fiecare dintre ele având o contribuŃie unică la 
nivelul general al încrederii. 

Totodată, studiul are şi o valoare de 
natură pragmatică. Deoarece în contextul unei 
achiziŃii resursele disponibile angajaŃilor pot 
deveni foarte limitate, rămâne doar un număr 
redus de factori care să motiveze angajaŃii să 
rămână în organizaŃie şi să susŃină procesul 
dificil de schimbare prin care trece aceasta. 
Studiul prezent susŃine faptul că atitudinile 
pozitive faŃă de achiziŃie şi reducerea intenŃiei 
de schimbare a locului de muncă se pot 
dezvolta în timp, în măsura în care managerul 
dă dovadă de competenŃă şi abilitate în 
gestionarea diferitelor situaŃii din organizaŃie şi 
în măsura în care respectă în toate situaŃiile un 
set acceptat de reguli. Aceste informaŃii ar 
putea fi utilizate în instruirea şi pregătirea 
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managerilor responsabili de gestionarea 
procesului de integrare a două companii în 
contextul achiziŃiilor, sau de implementare a 
unui proces de schimbare.   
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Abstract 
 

The purpose of this study was to develop a scale for the perception of counterproductive work 
behaviors. Employees from four independent samples filled in the questionnaire (total 
N=390). Two studies were conducted. The first study aimed to  item construction and 
exploratory factor analysis, whereas the second aimed to instrument validation and 
confirmatory factor analysis. The results confirmed a four factor scale (misuse of information, 
production deviance, absenteeism and withdrawal, as well as interpersonal counterproductive 
behavior). The scale has 20 items and can be applied to a wide range of organizations. 
Implications for managers and future research are also discussed. 
 
Key words : counterproductive work behavior, its perception, factor analysis 
 
Résumé 
 
Cet article présente la construction d’une échelle pour évaluer la perception sociale des 
employées sur les comportements contra productifs a travaille. Quatre groups de participants 
ont répondu ce questionnaire (N = 390). On a réalisée deux études. La première étude on a 
génère les questions et on a réalise une analyse factorielle exploratoire.  Dans le deuxième 
étude on a valide et on a réalise une analyse factorielle confirmatoire. Les résultats obtenus 
confirment une structure des questions dans quatre facteurs (utilisation erronée de 
information, déviance dans la production,  absentéisme,  retrayé, comportements 
interpersonnelles contre productifs). L’échelle contiens 20 questions et on peut l’utilise dans 
organisations variées. En fin, on discute les implications pour les managers et les nouvelles 
directions de recherche. 
 
Mots cléfs : comportements contra productifs, perception sociale, analyse factorielle 
 
Rezumat  
 
Scopul acestui articol a fost de a construi o scală de evaluare a percepŃiei angajaŃilor asupra 
comportamentelor contraproductive la locul de muncă. Chestionarul a fost completat de patru 
grupuri independente de angajaŃi (N total = 390). Au fost realizate două studii. Primul studiu a 
avut ca scop construirea itemilor şi realizarea unei analize factoriale exploratorii, iar cel de-al 
doilea studiu a avut ca scop validarea instrumentului şi confirmarea structurii factoriale a 
acestuia. Rezultatele au confirmat structurarea itemilor în patru factori (folosirea 
necorespunzătoare a informaŃiilor, devianŃa legată de producŃie, absenteism şi retragere, 
precum şi comportamente contraproductive interpersonale). Scala are 20 de itemi şi poate fi 
utilizată într-o gamă largă de organizaŃii. Sunt discutate implicaŃii pentru manageri şi direcŃii 
viitoare de cercetare. 
 
Cuvinte cheie:  comportamente contraproductive la locul de muncă, percepŃia lor, analiză 
factorială. 
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Introduction 
 

 Interest for research in the field of 
organizational deviance and counterproductive 
work behaviors has increased in the beginning 
of the ’90s. Counterproductive work behavior 
(CWB) consists of volitional acts that harm or 
intend to harm organizations and their 
stakeholders (e.g., clients, co-workers, 
customers and supervisors) (Spector & Fox, 
2005, p.152). Specific CWBs include abusive 
behavior against others, aggression (both 
physical and verbal), working incorrectly on 
purpose, sabotage, theft and withdrawal (e.g., 
absenteeism, lateness and turnover). 
Counterproductive behaviors are intentional – 
that is, the employee decides to behave in 
such a way. Starting with the identification of 
such behaviors in organizations, researchers 
were concerned with the implications that 
these behaviors had on employees and 
organizations, and also with the construction of 
analysis and intervention models in this field. In 
the literature, individual counterproductive 
behaviors are studied using mostly self-report 
instruments. Currently, the most frequently 
used scales are those developed by Bennett 
and Robinson (2000), and Fox and Spector 
(2002). 

The interest for studying 
counterproductive behaviors is supported by 
the cost analysis of such behaviors. According 
to Vardi and Weitz (2004), these costs can be 
economic (e.g., losses of productivity due to 
lateness at work, theft or sabotage) or social 
(e.g., psychological or physical effects, 
withdrawal or low work satisfaction for those 
who are targets of such behaviors). 

The purpose of this research is to 
develop an instrument for the analysis of the 
employees’ perception on the 
counterproductive behaviors within their 
organization. Further on, we shall present 
three important theories that offer explanatory 
mechanisms for the relation between 
perceived behaviors at workplace and the 
tendency act in a similar manner for those who 
share the same working environment. 

Potential predictors of 
counterproductive behaviors are frequently 
studied in the literature. The main predictors 
include variables such as personality 
dimensions, interpersonal conflicts at work, 
organizational justice, work satisfaction, 
negative emotions at work (Pitariu, Sulea, 
Zaborilă & MaricuŃoiu, 2008; Herschovis, 
Turner, Barling, Arnold, Dupre, Innes, LeBlanc 
& Sivanthan, 2007; Dalal, 2005). A less 
explored aspect in this field of research refers 
to the implications of the perception of such 

counterproductive behaviors in organizations. 
In other words, counterproductive behaviors 
affect not only directly targeted persons or the 
organization itself, but also those who observe 
and witness this type of behavior within the 
organization or department. Previous 
researches on this issue reveals that 
employees who witness and have firsthand 
knowledge about violent acts tend to suffer 
from increased stress, lower morale, 
psychological withdrawal, a growing sense of 
insecurity, physical injuries, decreased 
productivity, and increased absenteeism and 
turnover (Towler, 2001b apud. Vardi & Weitz, 
2004) 

 Other types of effects were 
emphasized by Robinson and O’Leary-Kelly 
(1998) who have examined how antisocial 
employee behavior is connected with similar 
behavior of colleagues. By identifying a 
positive relation between antisocial behaviors 
initiated by an individual and those observed at 
his/her colleagues; the authors emphasize the 
importance of such behaviors observed in the 
workplace. 
 The limited research from the 
perspective of the perception of 
counterproductive behaviors, the impact of 
such observed behaviors and limited 
instruments for studying such aspects 
constitute important premises for the present 
research. 
 The relevance of a scale that 
measures the employees’ perception on the 
counterproductive behaviors within their 
organization is sustained by the theories that 
support the importance of the perception of 
counterproductive behaviors in working 
climates. The first theory presented is the 
social learning theory developed by Bandura 
(1986 apud Boncu, 2002) that can be used to 
analyze factors that encourage antisocial 
behavior, such as the presence of role models 
in the work context. Arguments that support 
such an approach in the deviance field are 
based on the fact that individuals observe in 
their working environments people who display 
counterproductive behavior. This observing 
process can influence observers to behave in a 
similar manner especially if there are no 
foreseen negative consequences and if there 
are personal reasons to act this way. 
 Another explaining approach is the 
social information processing theory. 
According to this theory, individuals use 
information from their immediate social 
environments to interpret events, develop 
appropriate attitudes, and understand 
expectations concerning their behavior and its 
consequences (Salancik & Pfeffer, 1978). The 
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social context determines how individuals 
behave by influencing the way they think and 
feel about aspects of their working 
environment (Salancik & Pfeffer, 1978).  
 Behavioral contagion may be viewed 
as a third explanatory perspective. This theory, 
was developed by Wheeler (1966) and is 
based on a disinhibition dynamic – initially, at 
the individual level, there is a blockage or a 
restraint for carrying out a certain behavior, but 
the restraint is obviated due to the presence of 
a model who enacts the specific behavior that 
is repressed by the individual (Boncu, 2002). 
This way, if an individual desires to manifest a 
certain behavior, but for some reasons he 
doesn’t, and observes another person who 
displays the desired action (e.g., a form of 
counterproductive behavior) disinhibition can 
occur and the individual gets to act 
behaviorally in the desired direction.   
 The above mentioned theories were 
tested in empirical studies. Robinson and 
O’Leary-Kelley (1998) suggested that applying 
the perspective of a social information 
processing theory to antisocial behavior 
suggests that individual group members, 
working in a shared social environment, will 
receive similar social cues convincing them 
that certain types and levels of antisocial 
behavior are tolerable adaptations to their 
shared working conditions. The same authors 
revealed, in this frame, the influence that 
working groups have on the manifestation of 
counterproductive or antisocial behavior. 
Consequently, a positive relation between 
antisocial behavior within a group and the level 
of antisocial behaviors of group members was 
emphasized. Group climate reflects global 
perceptions of group members regarding a 
specific aspect of working environments, 
perceptions that influence performed behaviors 
within a group. Similarly, role models reflect 
group norms and these too can shape the 
behavior of members. Robinson and O’Leary-
Kelly (1998) revealed in their study that groups 
displaying high levels of antisocial behavior 
may influence members to perform antisocial 
actions. They also found a consistent pattern 
suggesting that as the richness of the group 
experience increases, members are more 
likely to adjust their level of antisocial behavior 
to that of the group.  
 Sulea (2008) also pointed out that 
perception of counterproductive work 
behaviors at the working place is a significant 
predictor for individual self-reported 
counterproductive behaviors. Perception of 
counterproductive behavior in work setting had 
a moderately strong relation with negative 
emotions at work that had a significant relation 

further on with individual counterproductive 
behaviors (organizational and interpersonal). 
Also, the perception of deviance is directly 
related to organizational counterproductive 
behaviors. 
 The presented theory and the results 
of studies emphasize the fact that 
counterproductive working behavior is not an 
individual phenomenon, and that, besides 
personal variables, there is an important 
source of influence from working group 
members, direct leaders or managers that 
coordinate the implementation of 
organizational policies and rules.   
 These explaining theories and the 
results of studies show that organizations have 
the ability and responsibility to influence 
counterproductive behavior through shaping 
the working group dynamics and hierarchical 
relations.  
 
Objectives 
 
 The objective of the present research 
is to develop and validate a questionnaire in 
order to assess the employees’ perception on 
counterproductive behaviors at their working 
place.  
 In order to achieve this goal, we have 
conducted two separate studies. In the first 
study we have centralized the 
counterproductive behaviors, we have 
established taxonomy for them and we have 
obtained 115 unique behavioral examples. 
These were reviewed and ranked by expert 
panels, finally resulting in five main categories 
and 45 relevant behaviors. These behaviors 
formed the first version of the instrument, and 
we collected answers from 216 employees. 
Their answers allowed us to compute 
discrimination indices for each of the items, 
resulting in a pool of 24 behaviors that 
discriminated the subjects at an acceptable 
level. These items were included in an 
exploratory factor analysis. In the second 
study, we conducted a confirmatory factor 
analysis on 198 employees from three different 
organizations in order to verify the solution 
obtained in the first study. After this stage, the 
final questionnaire consisted of 20 items.  

 
Study 1. Item construction and exploratory 
factor analysis  

 
The goal of this study is the 

construction of the EPCBO and has three 
steps. The first two steps deal with the 
generation of an extensive behavior list so that 
it reflects all types of behavior consistent with 
the counterproductive behavior definition, as 
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well as the item review after certain criteria. In 
the final step we have proceeded to the item 
selection and preliminary factor analysis. The 
steps we have realized and the results are 
described below.  

 
Method  

 
Item generation 
  
 The purpose of this stage was to 
create a large pool of exemplars of 
counterproductive behaviors consistent with 
the definition of counterproductive work 
behaviors. For this purpose, several types of 
counterproductive behaviors were generated 
and refined in more manners. Samples of 
employees were asked to give examples of 
various forms of counterproductive behaviors. 
An initial pool of 115 examples of such 
behavior was obtained, taking into account 
considerable redundancy.  

Sample and procedure 
 

We recruited 15 respondents from 
different domains (IT, military, medical, 
academic, sales, logistics, financial, 
automotive). All the respondents were full time 
employees. Of all the participants, 52% were 
women and 33% of the respondents had 
management positions. The general objective 
of the research was presented within a working 
session and they were asked to generate and 
discuss a definition of counterproductive 
behaviors in organizations. Respondents also 
generated and defined five categories of such 
behaviors. Further on, respondents were 
asked to describe six incidents corresponding 
to each category they had previously defined. 
Table 1 presents the respondents’ definition 
and generated categories. 
 

 
Table 1.  Definition of counterproductive behaviors and main behavior categories 
 

Counterproductive behavior is a kind of behavior that opposes the objectives of the organization or of the 
working group, its direct or indirect consequence being the decrease of productivity, work inefficiency; it is not 
benefiting for employees (as far as interpersonal relations are concerned), organization (productivity and 
image) or third-parties (customers, collaborators). 

 Categories 
Definitions 

 

1 Misuse of information 
This category includes behaviors like information distortion, revealing 
secrets, misinformation, failing to inform and lie. 
 

2 
Deviance related to 
production 

This category includes behaviors like failing to meet deadlines, faulty task 
accomplishment (as far as time and/or quality are concerned), destruction 
of company property, causing damage, resources abuse, alliance making 
and nepotism. 

3 Theft Appropriation of company goods/resources. 

4 
Absenteeism and 
withdrawal 

Refers to behaviors like being late for work, pauses, leaves, spending time 
with other actions than task-related activities, stalling, missing. 

5 
Counterproductive 
interpersonal behaviors 
 

These include gossip, telling on somebody, heavy unjustified criticism, 
disrespect towards people within the organization, behaviors orientated 
towards other colleagues or persons with the purpose of doing physical, 
psychological or verbal harm or aggression. 

 
 
Item review 
 

A new group consisting of 30 people 
(supervisors and subordinates of various ages 
and professions from several organizations) 
has analyzed two types of lists: one with the 
dimensions (categories) of counterproductive 
behavior and their definitions and the other 
with randomly arranged specific examples 
extracted from the previous stage. The 
participants’ task was to allocate each example 
to the category where it belonged (retroversion 

technique). Only the items that had a 
reallocation frequency of over 67% were 
retained. By using this technique we have 
obtained a list of 66 behavioral examples. The 
retained items were grouped into dimensions 
(categories). We have developed instructions 
in accordance with this, followed by the 
identified dimensions. Each definition was 
marked in the upper part of the page, followed 
by randomly placed items from each category. 
A group of 32 evaluating participants were 
asked to rate individually, on a scale from 1 to 
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7, each item, according to its gravity 
(minor/medium/severe), in order to have a 
larger and diverse pool of specific behaviors. 
For each item, mean and standard deviation 
were calculated, and for the final scale only 
items that have an average value that covers 
the scale completely and have a standard 
deviation of less than 1.5 were selected. If an 
item has a higher standard deviation, it means 
that evaluators could not agree on the level of 
gravity described by the specific example. The 
mean indicates the position on the scale and 
the standard deviation indicates the evaluators’ 
agreement in giving a mark/grade. The lower 
the standard deviation, the closer the 
evaluators are getting towards and unanimous 
opinion. By proceeding this way, we have 
come up a list of 45 behaviors.  
 
Item selection and preliminary factor 
analysis 
 

In the third stage of this study we 
followed two steps: (a) item selection and (b) 
preliminary factor analysis for identifying the 
structure of factors for the current scale. 
 
Item selection 
 
Sample and procedure 
 A total of 216 respondents participated 
in this stage (28% worked in manufacturing; 
44% in state public administration, 28% in 
banks). They were all full-time employees.  

In the first step, our goal was to 
identify unsatisfactory items. A 45 item 
questionnaire was completed by respondents. 
We have calculated the discriminative indicator 
suggested by Stan (2002) and for the following 
stages were selected the items with a 
discriminative indicator between .20 and .80. 
As a result of this analysis, 13 behavioral 
examples were eliminated, among those being 
all three examples that represented the „theft” 
category. As a result, the factor analysis didn’t 
further analyze this scale that was identified in 
the previous stage. After this step, we came up 
with a list of 32 behaviors that were further 
included in the factor analysis. 
 
Exploratory factor analysis 
 
Sample and procedure 
  
  In the second step, we conducted an 
exploratory factor analysis. Through this 
statistical procedure, we expected a four factor 

solution as the optimal solution for structuring 
the answers.  
 Participants in this study were 
Romanian employees form an organization 
that is a regional operator of public services. 
Overall, 192 employees completed the 
questionnaire and 176 data sets were 
complete and usable for the analysis (Mean 
age=43, SD=12.53; 56% men; 60.50 % 
University degree; 20% managerial positions). 
 The participants were briefly presented 
the research’s general objective and that they 
will anonymously complete the questionnaire. 
The applied questionnaire had 32 items and 
pursued the analysis of the counterproductive 
behaviors observed by the employees in their 
work environment. Participants were asked to 
indicate on a scale from 1 (never), 2 (one or 
twice), 3 (once or twice in a month), 4 (once or 
twice in a week) to 5 (daily) the degree they 
have observed the implication of their 
colleagues in such behaviors. The 
questionnaire scales were: scale 1: Misuse of 
information; scale 2: Production deviance; 
scale 3: Absenteeism and withdrawal; scale 4: 
Interpersonal counterproductive behaviors.  

 
Results 
 

The exploratory factor analysis was 
conducted using the SPSS 13.0 software. We 
used the principal axis factoring with oblimin 
rotation of the factors. The sample adequacy 
index was optimal (KMO = .951). We retained 
items that had factor loadings higher than .30.  
The factor solution is presented in Table 2. The 
factor solution presented in Table 2 showed 
that several items have high loading values on 
more than one factor, or have high loadings on 
different factors than the one they were 
supposed to belong to. After this observation, 
we excluded from the questionnaire the 
following items: (it 2) They do not accomplish 
given tasks because they ”are wasting time at 
work”; (it 5) they like to flatter superiors in order 
to obtain certain favors; (it 8) to disseminate 
confidential information with regard to the 
professional activity of their colleagues; (it 11) 
they deliberately fail to perform their duties; (it 
20) they constantly fail to meet the deadlines of 
their tasks; (it 23) they impose their own ideas 
to the group in an inflexible manner; (it 24) they 
are delaying on purpose the accomplishment 
of tasks; (it 31) they are competing dishonestly 
with their colleagues in order to gain the 
manager’s appreciation.  
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Tabel 2.  Factor solution resulted 
 

 

Note: the notation of each item includes the number of the item in the questionnaire and the number of the scale it 
was created for. 
 

We conducted a new factor analysis on 
the remaining 24 items. Both Cattell’s screeplot 
and Kaiser’s criteria indicated that a four factor 
solution is optimal in order to explain why the 
items vary. The final solution of the first study is 
presented in Table 3.  

These four factors represent the four 
types of counterproductive behavior in 
organizations: misuse of information, 
production deviance, absenteeism and 
withdrawal, as well as counterproductive 
interpersonal behaviors.  

The four factors explain 74.13% of the 
item variance. Factor 1 (interpersonal 
counterproductive behaviors) explains 59.94 % 

of the variance. Factor 2 (misuse of 
information) explains 5.26 % of the variance. 
Factor 3 (production deviance) explains 4.67 % 
of the variance, and factor 4 (absenteeism and 
withdrawal) explains 4.25 % of the variance. 

Results of factor analysis indicate a 
four-factor solution. This solution was obtained 
on a sample from a single organizational 
culture. Further on we proceeded at verifying 
the factorial solution obtained after the 
confirmatory factor analysis performed on a 
mixed sample, consisting of participants from 
different organizational cultures, in order to 
confirm the stability of the proposed model in 
various organizational cultures and climates. 

 
 

  Factors Communality 

 Item/scale 1 2 3 4  

it9/s4 0.804    0.705 

it15/s2 0.720    0.626 

it10/s2 0.684    0.677 

it14/s2 0.670    0.635 

it8/s1 0.667    0.592 

it16/s2 0.604    0.698 

it17_s4 0.575    0.730 

it7/s2 0.547    0.637 

it28/s4 0.492  -0.303  0.670 

it12/s4 0.456    0.745 

it24/s2 0.452   -0.451 0.731 

it22/s2 0.438   -0.302 0.659 

it11/s3 0.433 0.331   0.728 

it23/s4 0.411    0.636 

it31/s4 0.387    0.674 

it29/s3 0.385   -0.368 0.724 

it4/s1  0.821   0.818 

it3/s1  0.806   0.769 

it2/s3  0.728   0.636 

it5/s2  0.647   0.669 

it1/s1  0.647   0.420 

it6/s1  0.521   0.485 

it26/s4   -0.767  0.878 

it25/s4   -0.700  0.728 

it32/s4   -0.318  0.623 

it30/s3    -0.683 0.669 

it21/s3    -0.665 0.817 

it20/s2    -0.628 0.662 

it13/s3    -0.609 0.623 

it27/s3    -0.519 0.640 

it19/s3   -0.395 -0.509 0.785 
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Tabel 3.  Factorial structure 
 

 
 
Study 2.  Instrument validation – 
confirmatory factor analysis 

 
This study’s objective was to establish 

the final number of factors that have resulted 
from factor analysis. We conducted a 
confirmatory factor analysis using AMOS 4.0, in 
order to validate the four factor solution 
obtained in the exploratory factor analysis.  
 
 
 

Method 
 
Sample and procedure 
 

Participants in this study were 
Romanian employees from three organizations 
(19% from banks, 48% from public 
administration organizations, 33% from 
manufacturing industries). In total, 198 
employees filled in the questionnaires (Mean 
age=34.46, SD=8.69; 32.97 % men).  

Items 
  

Factors 

1 2 3 4 

To tell on their colleagues to the superior with the purpose of obtaining certain 
personal advantages or discrediting them  (i26 s4) 

.833    

To pass on the gossip of colleagues to the direct superior (i25 s4) .756    
To like criticizing constantly the management and colleagues from other 
departments (i32 s4) 

.353    

Not to tell the truth about the accomplishment or non-accomplishment of a 
certain task (i3 s1) 

 .862   

Not to tell the truth in order to cover some deficiencies or in order to avoid 
performing their duties (i4 s 1) 

 .856   

To distort information about the degree of accomplishment of a task  (i 1 s1)  .709   
To report incorrect information about a task to the superior (i6 s 1)  .486   
To misuse or to use in an abusive manner instruments/devices/resources  
belonging to the company (i15 s2) 

  .762  

To use in a careless manner the devices at work  (i14 s2)   .711  
To like harassing their colleagues (I9_s4) .332  .601  
To disregard the instructions of the superior and to do their duties as they see 
fit, thus affecting the efficiency of the whole team  (i10 s2) 

  .555  

To  deliberately manifest disinterest about an objective of  the team  (i16 s2)   .503  
To refuse to help their colleagues (I17_s4)   .448  
To manifest a verbally aggressive and vulgar behavior towards other 
colleagues  (i28 s4) 

.337  .400  

To deliberately fail to accomplish their tasks (i7 s2)  .305 .392  
To refuse to help their colleagues (it 12) .326  .371  
To deliberately accomplish their tasks at an inferior level of quality (i22 s2)   .360  
“Stalling” for time when performing their working duties (i21 s3)    -.679 
To leave the office before the end of the working hours (i30 s3)    -.664 
To ask for a leave without a justification and repeatedly, thus affecting the 
accomplishment of their working duties in optimal conditions (i13 s3) 

  .323 -.654 

To pretend to be busy so as they do not receive any other working duties 
(It19_s3) 

.399   -.560 

To take longer or more frequent breaks than it is allowed (i27 s3)    -.510 
To pretend to accomplish a duty but to do nothing in fact (i18 s3) .409   -.488 
Not to get involved in the accomplishment of a team task but to benefit in a 
passive manner from the results (i29 s3) 

   -.415 

Eigenvalue 14.388 1.263 1.121 1.020 
Explained variance 59.949 5.263 4.670 4.250 
Cumulated explained variance 59.94 65.21 69.88 74.13 

Internal consistency .90 .84 .89 .92 
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The general research’s objective was 
briefly introduced to the participants - about 
organizational behaviors observed by 
employees in their working environment - and 
they were then asked to anonymously fill in a 
questionnaire. The questionnaire included 32 
items but only the remaining 24 items from the 
exploratory factor analysis were processed. 
The subscales were: scale 1 – misuse of 
information, scale 2 – production deviance, 
scale 3 – absenteeism and withdrawal, scale 4 
– interpersonal counterproductive behavior. 
For the validation of the scale process the 
following scales were also applied: 
Counterproductive Behavior Index (Fox & 
Spector, 2002; Spector, Fox, Penney, 
Bruusema, Goh & Kessler, 2006) and 
perceived social support scale (MMPS) - 
Zimet, Dahlem, Zimet & Farley (1988) 

 
Results 

 
In this study we conducted a 

confirmatory factor analysis for validating the 
four-factor solution indicated by the exploratory 
factor analysis. For this analysis, we used 
AMOS 4.0 software. We used the guidelines 
provided by Garson (2008), Schreiber, Nora, 
Stage, Barlow and King (2006) and Sava 
(2004) for interpreting the goodness of fit 
indices. We took into account the following 
indices: χ2, GFI (index of good fit), RMR (root 
mean squared residuals), RMSEA (root mean 
squared error of approximation) and Hoelter 
.05.  
 
Factor structure  
 

The fit indices for the tested model 
indicated that the tested factor structure is an 
adequate one. The relative χ2 index (χ2/df) is 3, 
which is an acceptable value (according to 
Kline, 1998 apud. Garson, 2008; Schreiber et 
al. 2006). The RMR (root mean squared 

residuals) index had also an acceptable value 
of .05. Steiger (apud Sava, 2004) indicates that 
RMR values smaller than .10 indicate an 
adequate model). The other indices have 
values at the limit of acceptability: RMSEA = 
.09 (.08 is the critical value, according to 
Schreiber et al., 2006); Hoelter .05 = 76 (75 is 
the critical value, according to Garson, 2008), 
GFI = .75 (.85 is the critical value, according to 
Sava, 2004). 

In order to achieve a better fit, this 
initial model was trimmed. We excluded four 
items that had insignificant path coefficients: 
(I9_s4)To like harassing their colleagues; 
(I12_s4)To disregard the ideas/opinions of 
other colleagues; (it 12)to refuse to help their 
colleagues; (It19_s3) To pretend to be busy so 
as they do not receive any other working 
duties.   

After these adjustments, the fit indices 
improved: (χ2/df=2.60, RMR=0.05, 
RMSEA=0.08, GFI=.83, Hoelter .05 index=90).  

In Table 4 the indices are presented 
comparatively, for the two tested models -  the 
initial one, with 24 items and the final one, with 
20 items. The scales have an acceptable 
internal consistency, with alpha Cronbach 
coefficients of over .80.  
 

In the following step, the final model 
(20 items) was compared with two other 
alternative models for grouping the items: one 
model has tested the presence of a second 
order factor of the four questionnaire’s scales 
and the other has tested the single factor 
solution. 

The results indicate the fact that the 
single factor model is less suitable for 
describing the way how the answers of the 
respondents are structured. The model that 
puts into theory the existence of an second 
order factor (also called level 2 factor) does not 
bring significant improvements to the model 
with 20 items that we have tested previously.  

 
Table 4.  Fit indices for the initial and final models for perceived organizational behaviors in organization. 
 

Model χ
2 df p χ

 2/df GFI RMR RMSEA 
low 

Hoelter 
index .05 

1  
(initial - 24 items) 

738 246 <.001 3.00 0.75 0.05 0.09 76 

2  
(final -  20 items) 

427 164 <.001 2.60 0.83 0.05 0.08 90 

 
 

Table 5.  Fit indices for the overfactor solution and the single factor solution  
 

Model χ
2 df p χ

 2/df GFI RMR RMSEA 
low 

Hoelter 
index .05 

Overfactor  433,66 166 <.001 2,61 .825 .053 .080 90 
Single factor 562,54 170 <.001 3,30 .777 .055 .098 71 
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Table 6.  Mean values, standard deviations and correlations for the instrument sub-scales 
 

Scale Factor Min Max Mean SD No. of items 1 2 3 4 

1. Misuse of information 2 4.00 19.00 8.06 3.74 4 .87    

2. Production deviance 3 6.00 22.00 9.37 4.10 6 .79** .86   

3. Absenteeism and 
withdrawal 

4 6.00 27.00 11.36 5.14 6 .78** .82** .89  

4.Counterproductive 
interpersonal behaviors 1 4.00 20.00 7.61 3.86 4 .73** .79** .81** .87 

Note: N=198. Note: * p<.05, ** p<.01. Alpha indicators are presented on the diagonal 
 
Table 7.  Average values, standard  deviations and Alpha indicator for the EPCBO scale (general score) 
 

Scale Min Max  Mean SD No. of items Alpha 
EPCBO (general score) 20.00 83.00 36.40 15.48 20 .95 

 
 
Correlations between the scales vary 

from .79 to .82 as they are presented in table 6. 
This indicates that the four types of deviance 
are distinct, yet related. The mean values and 
the standard variations for the instrument scale 
and the general scale are presented in Table 6 
and Table 7. Confirmatory factor analysis has 
indicated the fact that this scale can also be 
used in the four scale (factor) version, but also 
with an second order factor integrating the four 
factors. The final items of the scale are 
presented in the Appendix section of this paper. 
 
Validity of the EPCBO 
 

The validation procedure included 
more steps and considered more aspects of 
validity: construct validity (convergent and 
discriminant). 

Construct validation (conceptual 
validation) is the process through which it is 
verified if the test refers to the construct that is 
to be measured. This aspect was verified using 
experts’ recommendations which have 
evaluated the degree of relevance of the items. 
This process has begun with the stage of 
evaluation of the items’ relevance degree by 
the experts, on the dimensions of the EPCBO 
and has continued with the analysis of inter-
scale correlations, which are significant for 
values of p < .01 (Tables 6 and Table 7).  

In order to evaluate this type of activity 
we have analyzed the convergent validity and 
the discriminant validity. A certain 
measurement instrument has convergent 
validity if it measures what it also evaluates on 
other tests related to the same construct, 
therefore the scores may vary (linearly or 

otherwise) in a similar way as the results of the 
corresponding measurements (Pitariu & Albu, 
1996). In this stage the scores of the EPCBO 
scale were compared with other scales that 
measure similar or theoretically related 
constructs. Convergent validity shall be proved 
if the scores on this scale are strongly related 
to the scores of he counterproductive 
behaviors scale that we have produced. In this 
way, the scores of the constructed scales were 
compared with the scores of other scales that 
measured counterproductive behaviors – the 
scale of counterproductive work behaviors 
(Spector & Fox, 2002) - and also with the 
conceptually similar behaviors, such as 
organizational justice or perceived 
organizational support (Table 9). 

According with the results presented in 
Table 9, the relations between our scale and 
similar measures are in accordance with the 
predictions. The scores on the EPCBO scale 
are correlated with the dimension of self-
reported organizational counterproductive 
behaviors (.48). The scores for the four scales 
of EPCBO are moderately and significantly 
correlated with scores from the scales that 
measure similar constructs, by providing an 
average correlation score of .38.  

We have measured the relation 
between the constructed instrument and the 
constructs that are theoretically relevant. The 
association degree of the EPCBO scales and 
the scores on the procedural and perceived 
organizational support scales has been 
analyzed. The correlation indicators are 
moderate in value with an average of .32.  
These results are supporting the convergent 
validity of our instrument. 
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Table 9.  Correlations between the perceived counterproductive behaviors scale and measurements of similar 
behaviors, behaviors related in terms of theory, and dissimilar behaviors. 
 

 Comparison criterion Observed  correlations 
EPCBO 1 EPCBO 

2 
EPCBO 3 EPCBO 4 

Similar behaviors     
Individual counterproductive behaviors (Fox & 
Spector, 2002) 

    

Scale of interpersonal counterproductive behaviors .33** .45** .32** .32** 
Scale of organizational counterproductive behaviors  .41 ** .48** .41** .33** 
Theoretically related concepts     
Procedural  justice (Leventhal 1980 apud Colquitt, 
2001)   

-.21* -.32* -.26** -.32* 

Perceived organizational support (Rhoades, 
Eisenberger &Armeli 2001 apud O’Brien 2004) 

-.31** -.39** -.37** -.48** 

Dissimilar behaviors     
Perceived social support (support from family, friends 
and other significant persons) (MMPS, Zimet, Dahlem, 
Zimet & Farley, 1988)  

    .14 .18 .06 .15 

Note N=192,* p<.05   **p<.01 
 

 
The evaluation of the discriminating 

value has been done by the application of 
another scale that measures a unrelated 
construct in order to prove the existence of a 
low correlation (the scale of perceived social 
support (MMPS) - Zimet, Dahlem, Zimet and 
Farley (1988). It is expected that the measures 
of the EPCBO sub-scales to have a low 
correlation the with measurement perception 
about some aspects that we hold as distinct 
and unrelated. Such a concept is the perceived 
social support from family, friends and 
significant persons. 

The resulted correlations provide the 
evidence for the discriminant validity. The 
scales have low correlations, with an average 
value of .11, yet insignificant (see Table 9). 
This pattern of relations with similar and 
dissimilar relations indicates the validity of the 
measurement. 
 
Discussions 

 
The purpose of these studies has been 

to develop an instrument of evaluation for the 
perception of different counterproductive 
behaviors in organizations. The factor analysis 
has confirmed the four factor structure of the 
evaluation scale for evaluation of 
perception on counterproductive behaviors 
in organizations (EPCBO) which has 20 
items. The four factors are: misuse of 
information, production deviance, absenteeism 
and withdrawal as well as interpersonal 
counterproductive behaviors. 

These results are in accordance with 
the results of previous research on 

counterproductive behaviors within 
organizations, since the categories generated 
reflect both behaviors oriented towards the 
organization, as well as interpersonal 
behaviors (Bennett & Robinson, 2000; Spector 
et al., 2006).  

Evidence for instrument validation has 
been obtained by evaluating the relation 
between the resulting scale and other 
measures that have evaluated similar 
constructs. Moreover, the present instrument 
had moderate relations with measures of 
theoretically related constructs, such as 
organizational justice or perceived 
organizational support. Finally, the scale has 
shown discriminating validity, since no 
significant correlation with unrelated construct 
(such as support from other persons) has been 
found. 

It must be mentioned that the 
validation is a continuous process. Only in 
time, many more other studies will bring 
considerable support in this respect.  

Although this study provides many 
contributions to the literature in this field, it 
does have certain limitations.  

The scale of this study does not 
include all possible types of counterproductive 
behavior. In different stages of evolution of the 
scale some items were given up to, since they 
did not meet the necessary statistical criteria. A 
special attention in the process has been 
focused on finding a balance in the creation of 
a scale that was to include common types of 
counterproductive behavior for various 
organizational cultures in order to provide a 
complete set of behaviors and psychometric 
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features of the scale. Thus, the resulting scale 
has a good internal consistency and is 
practically fit. Including more behaviors would 
have probably been more attractive or 
interesting, but the value for the practical 
research would have been more reduced. 
Another limit is the intention to create a largely 
applicable scale to a series of contexts and 
professions, so the resulting scale only 
includes those behaviors that have been 
deemed as common for more organizational 
cultures.  

This instrument represents the first 
scale in the documentation of this domain that 
deals with the perception of the employees on 
the counterproductive dimensions of the 
organization they work for. The importance of 
this study and its results is also increased by 
the directions of research it opens, that is, how 
the perception of employees on 
counterproductivity influences the work 
satisfaction within the organization, their well-
being, the behaviors of those who observe 
certain behavior types, etc. 
 
Future research 
  
 The approach on perception of 
counterproductivity in organization offers 
insight about what happens in organization, in 
terms of the impact of observed behavior on 
employees’ behavior. It is important to analyze 
how this affect work relations and 
organizational productivity, and also how 
managers have an important role in dealing 
with this issue.  
 It is also significant to further analyze 
the perception of leaders and managers 
because they may be seen as role models and 
they also are perceived as being responsible 
for applying and respecting rules and norms in 
general, and specifically those related to 
organizational deviance. They need to define 
for employees what does organizational 
deviance represent in their organizations and 
what are the measures, rules and procedures 
to prevent, stop or punish counterproductive 
acts. In the frame of considering that in 
organizations are present several climate 
dimensions (e.g., for service, innovation, 
efficiency, autonomy, apud Patterson, West, 
Shackleton, Dawson, Lawthom, Maitlis, 
Robinson & Wallace, 2005) we can also 
propose that there is also a climate for 
counterproductivity. Several authors have 
studied so far, how certain type of 
organizational climates are related to 
organizational deviance. For example, 
unethical climate (the ethical climate of an 
organization refers to the shared perceptions 

of what is an ethically correct behavior and 
how ethical issues should be handled in the 
organization – Victor and Cullen (1987 apud 
Peterson, 2002)) was found to be related to 
organizational deviance (Peterson, 2002; 
Vardi, 2001), climate for theft (which includes 
the opportunity to steal and the perceived and 
communicated norms of the organization, 
management, and work group - Kulas, 
McInnerney, DeMuth & Jadwinski, 2007). The 
above mentioned authors found that theft 
climate is predictive for self-reported theft of 
time and property (as types of 
counterproductive work behavior). Similarly, 
Spector, Coulter, Stockwell and Matz (2007) 
analyzed the perceived violence climate (a 
good violence climate is perceived by 
employees when management emphasizes the 
control and elimination of violence and verbal 
aggression) who was found to correlate 
significantly with both physical violence and 
verbal aggression, injury from violence and 
perceptions of workplace danger.  
 The idea of defining and analyzing 
counterproductive climate will include policies 
and procedures dealing with deviance, 
organizational and interpersonal, and can be 
analyzed through the manner employees 
perceive that their manager/employer provides 
prevention policies for counterproductive work 
behaviors, encourage employees to report 
such behaviors observed in colleagues, etc. 
This area of research has an important 
potential, for research developments and 
practical interventions and, as an argument, 
we refer to the results of the previously 
mentioned studies in this field that emphasized 
that if employees perceive that managers take 
into consideration and take actions regarding 
counterproductive issues, will be less chances 
for counterproductive acts to occur (e.g. 
Robinson and O’Leary-Kelly (1998) found that 
the likelihood of punishment weakened the 
relationship between group antisocial behavior 
and individual antisocial behavior; Peterson 
(2002) who found that organizations with a low 
perceived emphasis on adherence to company 
rules and laws would be more likely to 
experience deviant behavior related to misuse 
of organizational property (stealing, damaging 
property). 
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Appendix 1 (English version) 
 

 
Administration and scoring 
 
The evaluation scale for evaluation of perception of counterproductive behaviors in organizations (EPCBO) is an 
instrument that measures the perception of employees over such behaviors manifested by their colleagues within 
the organization. The instrument has four scales:  

• Scale Misuse of information (4 items): 1, 5, 9, 13 
• Scale Production deviance (6 items): 2, 6, 10, 14, 17, 19 
• Scale Absenteeism and withdrawal (6 items): 3, 7, 11, 15, 18, 20 
• Scale Interpersonal counterproductive behaviors (4 items): 4, 8, 12, 16 

 
The answers must be scored on a scale from 1 (never), 2 (one time or two times), 3 (once or two times a 

month), 4 (once or two times a week), to 5 (daily). The scores are calculated by adding the items of each scale, or 
in order to obtain a global quote of the scale, all items can be summated. Instructions to the participants are 
presented in table 1.10. which also contains the final items of the scale. 
 
Recommendations for application 
 

Since this questionnaire has been developed and validated preponderantly on a population with medium 
and higher education, it is recommended to be applied on similar people in terms of education. 

Besides, the application of this questionnaire requires that the participants remain anonymous. 
 

EPCBO scale 
 
In the table below there is a description of several possible behaviors that may occur within any organization. 
Read carefully each sentence and mark the number that illustrates best the frequency of occurrence of that 
particular behavior in your organization. 
 

No. In your organization it happens that some people... 

N
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o 
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 tw
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w
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k 

D
ai
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1 Distort information with regard to the status of accomplishment 
of a task 

1 2 3 4 5 

2 Deliberately fail to accomplish their task 1 2 3 4 5 
3 Take leaves repeatedly and without justification, which does not 

allow the accomplishment of working duties in optimal 
conditions 

1 2 3 4 5 

4 Pass on gossip from their colleagues to their direct superior 1 2 3 4 5 

5 Do not tell the truth about the fulfillment or the failure to fulfill a 
task 1 2 3 4 5 

6 Disregard the instructions of their superior and to perform their 
duties as they see fit, thus affecting the efficiency of the whole 
team 

1 2 3 4 5 

7 Pretend to be executing a task but in fact they don’t do 
anything. 

1 2 3 4 5 

8 Tell on their colleagues to the superior in order to obtain certain 
personal advantages or in order to discredit them 

1 2 3 4 5 

9 Do not tell the truth in order to cover certain deficiencies or to 
avoid accomplishing certain duties 1 2 3 4 5 

10 Use in a careless manner the devices at work 1 2 3 4 5 
11  “Stall”  for time when performing their working duties 1 2 3 4 5 
12 Have a verbally aggressive and vulgar behavior towards other 

colleagues 
1 2 3 4 5 

13 Report to the superior incorrect situations about a task 1 2 3 4 5 
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No. In your organization it happens that some people... 
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14 Misuse or use in an abusive manner the 
devices/instruments/resources of the company 1 2 3 4 5 

15 Take longer breaks than allowed 1 2 3 4 5 
16 Like criticizing constantly the management and the colleagues 

from other departments 
1 2 3 4 5 

17 Willingly manifest their disinterestedness towards and objective 
of the team 

1 2 3 4 5 

18 Do not get involved in the accomplishment of certain team 
tasks, but they only benefit passively from the results 

1 2 3 4 5 

19 Deliberately accomplish their duties at a lower level of quality 1 2 3 4 5 
20 Leave before the end of the working hours 1 2 3 4 5 

 
 

 
 

Appendix 2 (Romanian version) 
 

 
Administrare şi cotare 
 
Scala de evaluare a percepŃiei comportamentelor contraproductive în organizaŃii (SEPCCO) este un instrument 
ce măsoară percepŃia angajaŃilor asupra comportamentelor de acest tip manifestate de colegii lor în cadrul 
organizaŃiei. Instrumentul are patru scale:  

• Scala Folosirea necorespunzătoare  a informaŃiilor (4 itemi): 1, 5, 9, 13 
• Scala DevianŃa legată de producŃie (6 itemi): 2, 6, 10, 14, 17, 19 
• Scala Absenteism şi retragere (6 itemi): 3, 7, 11, 15, 18, 20 
• Scala Comportamante interpersonale contraproductive (4 itemi): 4, 8, 12, 16 

 
Răspunsurile se cotează pe o scală de la 1 (niciodată), 2 (o dată sau de două ori), 3 (o dată sau de două 

ori pe lună), 4 (o dată sau de două ori pe săptămână), la 5 (zilnic). Scorurile de calculează prin însumarea itemilor 
pe fiecare scală, sau pentru a obŃine o cotă globală a scalei, se pot însuma toŃi itemii. InstrucŃiunile date 
participanŃilor sunt prezentate în tabelul 5.10. care conŃine şi itemii finali ai scalei. 
 
Recomand ări pentru aplicare 

 
Deoarece acest chestionar a fost construit şi validat preponderent pe o populaŃie cu studii medii şi 

superioare, este recomandată aplicarea pe o populaŃie cu caracteristici asemănătoare din punct de vedere al 
educaŃiei. 

De asemenea aplicarea acestui chestionar presupune respectarea anonimatului participanŃilor. 
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În propoziŃiile de mai jos sunt descrise o serie de comportamente posibile care pot apărea în orice organizaŃie. 
CitiŃi cu atenŃie fiecare propoziŃie şi încercuiŃi cifra corespunzătoare frecvenŃei cu care consideraŃi că respectivul 
comportament se manifestă în organizaŃia dumneavoastră. 
 

Nr. 
crt 

În organizaŃia dumneavoastră se întâmplă ca unele persoane... 

N
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 d
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 d
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 d
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Z
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1 Să distorsioneze informaŃiile legate de stadiul realizării unei 
sarcini 

1 2 3 4 5 

2 Să nu îşi finalizeze în mod intenŃionat sarcina 1 2 3 4 5 
3 Să se învoiască în mod repetat şi nejustificat, fapt ce nu mai 

permite realizarea sarcinilor de serviciu în condiŃii optime 
1 2 3 4 5 

4 Să transmită bârfele colegilor către şeful direct 1 2 3 4 5 

5 Să nu spună adevărul cu privire la executarea sau 
neexecutarea unei sarcini 1 2 3 4 5 

6 Să desconsidere instrucŃiunile şefului şi să se achite de sarcini 
după capul lor, afectând eficienŃa întregii echipe 

1 2 3 4 5 

7 Să se prefacă că execută o sarcină dar de fapt să nu facă 
nimic 

1 2 3 4 5 

8 Să îi pârască şefului pe colegi pentru a obŃine anumite 
avantaje personale sau pentru a-i discredita 

1 2 3 4 5 

9 Să nu spună adevărul pentru a-şi acoperi unele deficienŃe sau 
pentru a se sustrage de la anumite îndatoriri 1 2 3 4 5 

10 Să utilizeze cu neatenŃie aparatura de la serviciu 1 2 3 4 5 
11 Să “tragă de timp” în realizarea sarcinilor de serviciu 1 2 3 4 5 
12 Să aibă faŃă de alŃi colegi un comportament agresiv verbal şi 

vulgar 
1 2 3 4 5 

13 Să raporteze şefului situaŃii incorecte despre o sarcină 1 2 3 4 5 
14 Să folosească necorespunzător sau abuziv 

instrumente/aparate/resurse din dotarea companiei 
1 2 3 4 5 

15 Să ia pauze mai dese sau mai lungi decât sunt prevăzute 1 2 3 4 5 

16 Să le placă să critice în mod constant conducerea şi colegii din 
alte departamente 

1 2 3 4 5 

17 Să îşi manifeste dezinteresul voit faŃă de un obiectiv al echipei 1 2 3 4 5 
18 Să nu se implice în realizarea unor sarcini de echipă, dar să 

beneficieze pasiv de rezultate 
1 2 3 4 5 

19 Să îşi îndeplinească intenŃionat sarcinile la un nivel inferior de 
calitate 

1 2 3 4 5 

20 Să plece înainte de terminarea programului de lucru 1 2 3 4 5 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to validate the Romanian version of Utrecht Work Engagement 
Scale (UWES-R). The study was developed in three phases: (1) adaptation for Romanian 
language of Utrecht Work Engagement Scale (17 item version and 9 item version) (Shaufeli & 
Bakker, 2003); (2) a comparative analysis of the two scales; (3) a validity analysis for UWES-9 
on Romanian population. The factor structure for the two scales was tested using confirmatory 
factor analysis. The results indicate that the fit indices for UWES-17 are lower than for UWES-
9. The comparative analysis of the results indicate that UWES-9 is, generally, more adequate 
to be used in Romanian organizations. The internal consistency of the UWES-9 scales have 
values between .70 and .80 and the consistency for the unique factor is almost .90 that 
suggests a better adequacy for the single factor model. The construct validity analysis shows 
that work engagement is related to personality dimensions, organizational citizenship and 
counterproductive work behaviors, organizational justice and job content aspects. The results 
support the reliability and validity aspects for the tested instrument.  
 
Key words:  organizational well-being, work engagement, factor analysis, validity. 
 
Résumé 
 
L'objectif de cette étude était d'examiner la validité de la version roumaine de l'échelle 
d'Utrecht pour l’implication dans le travail (UWES-R). L'étude comprend trois phases: (1) 
l'adaptation de l’échelle de l'implication dans le travail (variante UWES-17 items et la variante 
UWES-9 items) (Shaufeli & Bakker, 2003), en roumain et leur application au niveau de 
l'organisation, (2) l'analyse comparative de ces deux échelles (3) l’analyse de validité de la 
forme UWES-9 items sur la population roumaine. On a testé la structure factorielle de l'échelles 
par l'analyse factorielle confirmatoire. Les résultats ont montré que les indices de 
correspondance pour la variante UWES-17 sont inférieurs à celles des UWES-9. L'analyse 
comparative des résultats obtenus indique que la version abrégée (UWES-9) est généralement 
plus adaptée pour l’utilisation dans les organisations en Roumanie. La cohérence interne de 
l’échelles de l'instrument UWES- 9 a des valeurs comprises entre  .70 et .80 et pour le facteur 
unique est proche de .90, ce qui propose un meilleur modèle d'adéquation du model 
unifactoriel. L'analyse menée sur la validité de la construction a indiqué que l’implication dans 
le travail est liée à des dimensions de la personnalité, à des comportements (civique 
participative et contre-productive), de justice et à des aspects du contenu d’un post de travail. 
Les résultats soutiennent la fiabilité et des aspects sur la validité de l'instrument testé.  
 
Mots-clés:  l’état de bien-être dans les organisations, l'implication dans le travail, l'analyse 
factorielle, la validité 
 
Rezumat 
 
Scopul acestui studiu a fost de a analiza validitatea versiunii în limba română a Scalei Utrecht 
pentru implicarea în muncă (UWES-R). Studiul a cuprins trei etape: (1) adaptarea Scalei de 
implicare in muncă (varianta UWES-17 itemi şi varianta UWES-9 itemi) (Shaufeli & Bakker, 
2003) în limba română şi aplicarea lor la nivel organizaŃional; (2) analiza comparativă a celor 
două scale; (3) analiza validităŃii formei UWES -9 itemi, pe populaŃie românească. S-a testat 
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structura factorială a celor 2 scale prin analiza factorială confirmatorie. Rezultatele au arătat că 
indicii de potrivire pentru varianta UWES-17 sunt mai scăzuŃi decât cei pentru UWES-9. 
Analiza comparativă a rezultatelor obŃinute indică faptul că varianta prescurtată (UWES-9) 
este, în general, mai adecvată pentru a fi folosită în organizaŃiile din România. ConsistenŃa 
internă a scalelor instrumentului UWES-9 are valori între .70 şi .80 iar cea a factorului unic este 
aproape de .90, ceea ce sugerează o mai bună adecvare a modelului unifactorial. Analizele 
realizate asupra validităŃii de construct au indicat că implicarea în muncă este legată de 
dimensiuni ale personalităŃii, comportamente (civic-participative şi contraproductive), justiŃia 
organizaŃională şi aspecte ale conŃinutului postului. Rezultatele susŃin fidelitatea şi aspecte ale 
validităŃii instrumentului testat. 
 
Cuvinte cheie:  sănătate psihologică în organizaŃii, implicare în muncă, analiză factorială, 
validitate 
 

 
Introducere  
 

Conceptul de „sănătate psihologică” 
(engl., well-being) a fost intens studiat pe 
parcursul anilor ’90, atât pe plan internaŃional, 
cât şi în România. Studiile internaŃionale 
reflectă o direcŃie clară de cercetare a acestui 
concept în relaŃie cu domeniul sănătăŃii 
organizaŃionale şi cu cel al calităŃii vieŃii. 
Cercetările prezentate în revistele de 
specialitate şi în comunicările ştiinŃifice din 
cadrul Congreselor Europene de Psihologia 
Muncii şi OrganizaŃională vizează, pe de o 
parte, investigarea constructelor relaŃionate cu 
sănătatea psihologică (satisfacŃie în muncă, 
conflict muncă-familie, sănătate, stresul 
ocupaŃional ş.a.m.d.), iar pe de altă parte, 
clarificarea sferei conceptuale a sănătăŃii 
psihologice, precum şi identificarea 
modalităŃilor prin care acest concept poate fi 
operaŃionalizat în cercetări empirice. 

În România, preocupările legate de 
studiul sănătăŃii psihologice în organizaŃii ca un 
construct unitar au fost reduse. Acest fapt se 
datorează transformărilor socio-politice prin 
care a trecut Ńara noastră în ultimii 20 ani, 
transformări care s-au reflectat şi la nivel 
organizaŃional. Perioada prelungită de tranziŃie 
la economia de piaŃă, consolidarea iniŃiativei 
private în mediul economic, precum şi apariŃia 
investitorilor în domeniul serviciilor şi în cel al 
producŃiei au făcut ca mediul organizaŃional din 
România să aibă priorităŃi legate, în mai mare 
măsură, de aspecte administrative şi 
financiare, decât de aspecte ale bunăstării 
angajaŃilor. 

Complexitatea conceptului de sănătate 
psihologică în organizaŃii face ca acesta să fie 
greu operaŃionalizabil într-o formă unitară, 
consensuală la nivelul comunităŃii ştiinŃifice 
internaŃionale. 

Starea de bine este un construct 
biopsihosocial larg, care include: sănătatea 
fizică, mentală şi socială. Literatura de 
specialitate referitoare la tema sănătăŃii şi 

sănătăŃii psihologice în organizaŃii acoperă 
diferite perspective asupra acestei 
problematici: fizică (Cooper, Kirkaldz & Brown, 
1994), psihică (Cartwright & Cooper, 1993) şi 
mentală (Anderson & Grunert, 1997). 
Sănătatea psihologică include experienŃe de 
viaŃă (satisfacŃia în viaŃă, bucuria, fericirea 
etc.), iar în context organizaŃional, include 
experienŃe generale legate de muncă 
(satisfacŃie faŃă de muncă, ataşament etc.) şi 
experienŃe specifice (satisfacŃia faŃă de colegi 
sau faŃă de salariu). 

În cadrul acestui articol va fi prezentat 
un demers argumentativ şi aplicativ de 
adaptare pe populaŃie românească a unei 
scale de evaluare a sănătăŃii psihologice în 
organizaŃii, conceptualizată ca „implicare în 
muncă” (engl., work engagement) şi construită 
de Schaufeli şi Bakker în 2003, sub denumirea 
Scala Utrecht a Implicării în Muncă (engl., 
Utrecht Work Engagement Scale, UWES).  

Constructul „implicare în muncă” se 
află în plină etapă de clarificare conceptuală, 
sensurile pe care autorii i le atribuie aflându-se 
încă în dezbatere. Acest fapt se datorează şi 
etapei de evoluŃie a cunoaşterii în domeniul 
psihologiei organizaŃionale, în general şi al 
psihologiei ocupaŃionale, în special. Una dintre 
principalele premise aflate la baza 
transformărilor conŃinutului sferei psihologiei 
ocupaŃionale este legată de faptul că 
dezvoltările recente din acest domeniu pot 
contribui la inovarea politicilor de management 
al resurselor umane. Dacă organizaŃiile 
consideră că angajaŃii sunt cea mai valoroasă 
investiŃie, aceasta dovedeşte nu doar interesul 
lor privind performanŃa acestora (promovată de 
managementul resurselor umane), ci şi privind 
sănătatea fizică şi cea psihologică (promovate 
de psihologia ocupaŃională). 

Implicarea în muncă, ca un concept 
psihologic emergent, poate să fie o punte de 
legătură între psihologia ocupaŃională şi 
managementul resurselor umane. Acest 
concept a devenit actual în momentul în care 
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comunitatea ştiinŃifică din domeniul psihologiei 
ocupaŃionale s-a orientat nu doar asupra 
aspectelor negative, care duc la boală, 
absenteism sau insatisfacŃie în muncă, ci şi 
asupra aspectelor pozitive, care îmbunătăŃesc 
calitatea vieŃii la locul de muncă şi promovează 
sănătatea, siguranŃa şi sănătatea psihologică a 
angajaŃilor (Tetrick & Quick, 2003). De 
asemenea, managementul resurselor umane 
suferă o transformare radicală spre 
managementul capitalului uman, în care 
prioritară este investiŃia în identificarea, 
dezvoltarea şi retenŃia talentelor în organizaŃii, 
a acelor angajaŃi cu potenŃial şi cu motivaŃie de 
dezvoltare profesională şi personală. 

Astfel, s-a impus cu necesitate 
concentrarea atenŃiei cercetătorilor şi 
practicienilor asupra unor modele distincte ale 
sănătăŃii psihologice în organizaŃii, care să se 
orienteze asupra sănătăŃii ocupaŃionale. 
Obiectivele practice ale noilor orientări în 
psihologia ocupaŃională şi în managementul 
resurselor umane sunt similare: optimizarea 
funcŃionării angajaŃilor şi a organizaŃiei. 
Interesele celor două domenii diferă: 
psihologia ocupaŃională promovează sănătatea 
angajaŃilor, iar managementul resurselor 
umane promovează sănătatea organizaŃiei 
(Schaufeli & Salanova, 2007). AcŃionând 
convergent, ambele domenii pot obŃine 
beneficii: ceea ce este benefic pentru 
sănătatea fizică şi cea psihologică a 
angajaŃilor, este benefic şi organizaŃiei, şi 
reciproc. Cea mai bună strategie pentru 
atingerea obiectivului comun (i.e., angajaŃi 
sănătoşi într-o organizaŃie sănătoasă şi de 
succes), constă în integrarea noii poziŃii a 
psihologiei ocupaŃionale şi a managementului 
capitalului uman. Conceptul de implicare în 
muncă, speră promotorii lui, poate juca un rol 
cheie în realizarea acestei coaliŃii deoarece, pe 
de o parte, presupune o definire pozitivă a 
sănătăŃii angajaŃilor iar, pe de altă parte, este 
asociat cu beneficiile pozitive ce contribuie 
decisiv la succesul organizaŃional (e.g., 
performanŃă de înaltă calitate, absenteism 
scăzut şi angajament organizaŃional). 

Schaufeli, Bakker şi Salanova (2006) 
consideră implicarea în muncă ca 
reprezentând o stare individuală pozitivă, 
opusă epuizării şi stresului. Interesul faŃă de 
acest concept s-a manifestat şi a crescut în 
cadrul cercetărilor legate de epuizarea în 
muncă (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). S-
a constatat că, spre deosebire de angajaŃii 
epuizaŃi, angajaŃii implicaŃi simt o legătură 
puternică şi eficientă cu activităŃile lor de zi cu 
zi, simŃindu-se capabili să facă faŃă cerinŃelor 
jobului. 

Astfel, implicarea în muncă este 
definită ca o stare pozitivă în legătură cu 
munca, caracterizată de vitalitate, dedicare şi 
absorbŃie (Schaufeli & colab., 2006). Această 
stare nu este temporară şi specifică unui 
anumit context, implicarea în muncă referindu-
se la o combinaŃie afectiv-mentală persistentă, 
care nu depinde de ceva anume (un obiect, 
eveniment, comportament sau individ). 
Dimensiunea vitalitate a implicării în muncă 
este caracterizată de nivele ridicate de energie 
şi de capacitate mentală în timpul lucrului, de 
dorinŃa de a investi eforturi în muncă şi de 
persistenŃa în faŃa dificultăŃilor. Dimensiunea 
dedicare se referă la implicarea puternică în 
muncă şi sentimentul unei semnificaŃii 
puternice a muncii, entuziasm, inspiraŃie, 
mândrie şi provocare. Dimensiunea absorbŃie 
a implicării în muncă este caracterizată de 
concentrare evidentă pe anumite aspecte ale 
muncii, sentimentul trecerii rapide a timpului şi 
dificultatea angajatului de a se detaşa de 
muncă. Astfel, vitalitatea şi dedicarea sunt 
opuse epuizării, stare caracterizată de 
oboseală şi cinism, simptome majore ale 
epuizării profesionale (Maslach & colab., 
2001).  

Fiecare dimensiune a implicării în 
muncă poate fi evaluată separat cu ajutorul 
scalei UWES, dar se poate estima şi 
implicarea în muncă, ca scor global. Această 
abordare permite identificarea punctelor tari şi 
a deficienŃelor diferitelor faŃete ale implicării în 
muncă, fiind un argument important în 
alegerea acestei scale pentru adaptarea şi 
validarea ei pe populaŃie românească. 
 
Concepte rela Ńionate  
 

Conceptul de implicare în muncă a fost 
analizat în comparaŃie cu diferite alte concepte 
relaŃionate, pornind de la ideea ca acestea pot 
reprezenta faŃete ale sănătăŃii psihologice în 
organizaŃie, pot fi poli ai aceluiaşi continuum 
sau pot avea relaŃii similare cu diferite alte 
variabile.  

IniŃial, implicarea în muncă si 
epuizarea profesională (engl., burnout) au fost 
concepute ca doi poli ai aceluiaşi continuum 
(Schaufeli & Salanova, 2007). Conform lui 
Maslach şi Leiter (1997) (citaŃi de Bakker, 
Schaufeli, Leiter & Taris, 2008), implicarea în 
muncă era considerată a fi caracterizată de 
energie, implicare şi eficacitate, dimensiuni 
direct opuse celor ale epuizării profesionale. 
Autorii argumentează că, în cazul epuizării 
profesionale, energia se transformă în 
oboseală, implicarea în cinism şi eficacitatea în 
ineficienŃă. În baza acestor raŃiuni, implicarea 
în muncă era evaluată în baza tiparului opus al 
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scorurilor de la cele trei dimensiuni ale 
Inventarului Maslach pentru măsurarea 
epuizării profesionale  (engl., The Maslach 
Burnout Inventory- MBI,  Maslach & colab., 
1996): scoruri scăzute pe scalele oboseală şi 
cinism şi scoruri ridicate pe dimensiunea 
eficacitate profesională.  

În cadrul studiilor recente, autorii în 
acest domeniu consideră implicarea în muncă 
drept un concept independent, distinct, care 
corelează negativ cu epuizarea profesională 
(Bakker & colab., 2008). Acestă diferenŃiere şi 
separare conceptuală între implicarea în 
muncă şi epuizarea profesională, precum şi 
abordarea conceptului de implicare în muncă 
ca un construct independent indică progresul 
cercetărilor pe marginea implicării în muncă. 
De la această concepŃie asupra implicării în 
muncă ca un construct independent au pornit 
şi autorii scalei UWES.  

DependenŃa de muncă (engl., 
workaholism) presupune a lucra din greu în 
mod excesiv, precum şi existenŃa unui implus 
interior puternic, irezistibil pentru a lucra 
(McMillan, O’Driscoll & Burke, 2003 citaŃi de 
Schaufeli, Taris & van Rhenen, 2008). 
AngajaŃii implicaŃi în muncă lucrează mai 
intens, sunt fericiŃi şi absorbiŃi de munca lor – 
în acest sens sunt asemănători cu persoanele 
dependente de muncă. În contrast cu acestea 
însă, cei implicaŃi în muncă lucrează din greu 
pentru că le place şi nu pentru că sunt conduşi 
de un impuls interior căruia nu îi pot rezista 
(Bakker & colab., 2008). Având în vedere 
analiza celor trei concepte – implicarea în 
muncă, epuizarea profesională şi dependenŃa 
de muncă, amintim şi studiul realizat de 
Schaufeli şi colab. (2008) care a evidenŃiat 
faptul că acestea sunt trei tipuri diferite ale 
sănătăŃii psihologice a angajatului.  

Un alt concept analizat în relaŃie cu 
implicarea în muncă este cel de armonizare 
(engl., flow), care este considerat o sursă de 
energie mentală care concentrează atenŃia şi 
motivaŃia şi implică trăirea unui sentiment de 
armonie totală (Csikszentmihalyi, 1997). 
Această perspectivă a autorului, aplicată la 
locul de muncă, evidenŃiază următoarea idee: 
dacă persoana îşi concentrează atenŃia 
încercând să găsească modalitatea prin care 
să realizeze mai mult la locul de muncă va 
ajunge să se simtă mai bine muncind şi 
probabil va avea mai mult succes. NoŃiunea 
„implicare în muncă” poate fi descrisă ca fiind 
similară conceptual cu noŃiunea “armonizare”, 
însă în contrast cu aceasta, care desemnează 
o experienŃă de vârf, noŃiunea “implicare în 
muncă” include nuanŃa de stabilitate şi 
durabilitate în timp a dimensiunilor ei (Hallberg 
& Schaufeli, 2006).  

Conceptul de “dedicare profesională” 
(engl., job involvment) este caracterizat prin 
identificare cognitivă şi psihologică cu munca, 
ceea ce include faptul că munca poate 
satisface nevoi şi aşteptări importante pentru 
angajat (Kanungo, 1979 citat de Hallberg & 
Schaufeli, 1979). Dedicarea profesională nu 
este considerată a fi afectată de percepŃii 
legate de rol şi nu pare să fie legată de 
sănătatea mentală sau fizică (Brown, 1996 
citat de Hallberg & Schaufeli, 1979). Implicarea 
în muncă, în schimb, este legată de o serie de 
aspecte legate de sănătate (lipsa simptomelor 
depresive, tulburări somatice sau ale somnului) 
(Hallberg & Schaufeli, 2006), fapt ce o 
diferenŃiază de dedicarea profesională. 
 Angajamentul organizaŃional afectiv 
(engl., affective organizational commitment) se 
referă la ataşamentul emoŃional pe care 
angajaŃii îl formează cu organizaŃiile din care 
fac parte, bazându-se pe valori şi interese 
împărtăşite (Meyer & Allen, 1997 citaŃi de 
Hallberg & Schaufeli, 2006). Implicarea în 
muncă, dedicarea profesională şi 
angajamentul organizaŃional se referă la un 
angajament pozitiv faŃă de muncă şi reprezintă 
concepte care sunt diferite din punct de vedere 
empiric, structurându-se într-un model 
trifactorial şi, în acelaşi timp, corelând cu alte 
variable într-o manieră similară (Hallberg & 
Schaufeli, 2006).  

SatisfacŃia în muncă se referă la cât de 
mulŃumiŃi sunt angajaŃii la locul lor de muncă. 
Locke (1976) defineşte satisfacŃia în muncă 
drept o stare emoŃională plăcută, rezultată din 
evaluarea muncii şi experienŃelor persoanei 
sau din percepŃia că activitatea corespunde 
aşteptărilor, valorilor şi nevoilor persoanei. 
Judge, Erez, Bono şi Thoresen (2002) susŃin 
că atitudinile faŃă de muncă sunt evaluări 
cognitive ale unor obiecte sociale, în timp ce 
satisfacŃia în muncă se referă la o reacŃie 
emoŃională faŃă de activitatea profesională, în 
funcŃie de comparaŃiile rezultatelor actuale cu 
cele aşteptate. Din această perspectivă, 
implicarea în muncă pare să fie legată într-o 
mai mare măsură de motivaŃia afectiv – 
cognitivă pentru o activitate profesională, pe o 
perioadă mai mare de timp. Principala 
diferenŃă constă în faptul că atitudinea exprimă 
un aspect cognitiv al implicării în muncă în timp 
ce satisfacŃia reflectă o emoŃie a implicării.  

łinând cont de aceste aspecte, 
Schaufeli şi colab. (2006) au generat o definiŃie 
care conŃine deopotrivă aspectele afective şi 
cognitive ale implicării în muncă, ceea ce 
semnifică faptul că, pe lângă cogniŃii, 
implicarea în muncă presupune o utilizare 
activă a emoŃiilor şi sentimentelor în activitatea 
profesională. Această definiŃie a implicării în 
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muncă a fost operaŃionalizată în Scala Utrecht 
a implicării în muncă (UWES).  
 
Descrierea instrumentului  
 

Pe baza definiŃiilor date de Schaufeli, 
Martinez, Marques-Pinto, Salanova şi Bakker 
(2002) celor 3 dimensiuni: vigoare, dedicare şi 
absorbŃie, a fost dezvoltat instrumentul UWES 
– Scala Utrecht pentru măsurarea implicării în 
muncă - care conŃine trei dimensiuni 
constitutive ale implicării în muncă: vitalitate, 
dedicare şi absorbŃie. IniŃial, UWES avea 24 de 
itemi însă, în urma evaluărilor psihometrice, au 
fost eliminaŃi 7 itemi (Schaufeli, Salanova, 
Gonzales-Roma & Bakker, 2002). Astfel a 
rezultat un chestionar alcătuit din 17 itemi: 
Vitalitate (VI–6 itemi), Dedicare (DE-5 itemi) şi 
AbsorbŃie (AB-6 itemi). ToŃi itemii sunt scoraŃi 
pe o scară de frecvenŃă cu şapte trepte, de la 0 
– niciodată la 6 - întotdeauna.  

Scala originală UWES-17 itemi este 
caracterizată de indicatori de validitate 
interesanŃi. ConsistenŃa sa internă (Cronbach 
Alpha) variază între .80 şi .90, valori care sunt 
considerate standard general acceptat. Analize 
factoriale confirmatorii au demonstrat că 
structura cu trei factori a UWES-17 este 
superioară modelului unifactorial. Structura cu 
trei factori nu variază în Ńări diferite şi UWES 
este un instrument corect, fiind acceptat de 
grupuri rasiale diferite. Mai mult, dimensiunile 
UWES sunt foarte puternic legate, corelaŃiile 
între scale fiind mai mari de .65, în timp ce 
corelaŃiile dintre variabilele latente şi modelul 
structural de covarianŃă se situează între .80 şi 
.90.  

Folosind o bază de date internaŃională, 
Schaufeli şi colab. (2006) au redus scala 
originală UWES de 17 itemi la o scală scurtă, 
de numai 9 itemi, câte 3 pentru fiecare 
dimensiune. Pentru scala UWES de 9 itemi se 
calculează un scor global al implicării în 
muncă. Astfel, se elimină problemele de 
multicoliniaritate atunci când VI, DE şi AB sunt 
introduse simultan ca predictori în ecuaŃii de 
regresie. Pe de altă parte, în cazul modelelor 
de ecuaŃii structurale, cele 3 dimensiuni pot fi 
considerate indicatori ai constructului latent de 
implicare în muncă. Varianta UWES-9 itemi 
poate fi folosită pentru a determina un scor 
general al implicării în muncă, însă scala 
UWES-17 itemi permite analize detaliate ale 
relaŃiilor cu componentele principale ale 
acestui construct. 

Din perspectivă calitativă, au fost 
realizate o serie de interviuri structurate cu un 
grup eterogen de angajaŃi olandezi care au 
avut scoruri mari la UWES ce a dus la 
concluzia că angajaŃii implicaŃi sunt agenŃi 

activi, care au iniŃiativă şi care generează în 
mod constant bucle de feedback pozitiv 
(Schaufeli, Taris, Le Blanc, Peeters, Bakker & 
De Jonge, 2001 citaŃi de Schaufeli si Salanova, 
2007). AngajaŃii implicaŃi caută în mod 
constant sarcini interesante şi, dacă simt că 
munca nu le oferă provocări, îşi schimbă locul 
de muncă. Mai mult, datorită implicării lor, ei 
obŃin în mod constant rezultate şi au o 
performanŃă bună, ceea ce de obicei 
generează feedback pozitiv de la superiorii 
ierarhici (laude, promovare, creştere salarială, 
oferirea de beneficii suplimentare), dar şi de la 
clienŃi (apreciere, satisfacŃie, mulŃumire). 
Valorile angajaŃilor implicaŃi par să se 
potrivească mai bine cu valorile organizaŃiei 
decât în cazul angajaŃilor neimplicaŃi. Aceste 
date calitative vin să întărească datele 
cantitative în evaluarea calităŃilor psihometrice 
ale chestionarului de implicare în muncă. 
 
Obiectivele cercet ării 
 

Cercetarea de faŃă a urmărit adaptarea 
Scalei de implicare în muncă (varianta UWES -
17 itemi şi varianta UWES-9 itemi) (Shaufeli & 
Bakker, 2003) în limba română, analiza 
comparativă a celor două scale, precum şi 
analiza validităŃii formei UWES -9 itemi, pe 
populaŃie românească. 
 
Procedura de adaptare a instrumentului în 
limba român ă 
 

În vederea adaptării scalei de 
implicare în muncă (Shaufeli & Bakker, 2003) 
în limba română, am derulat o procedură de 
traducere prin tehnica retroversiunii.  

Itemii scalei au fost iniŃial traduşi din 
limba engleză în limba română de către un 
traducător profesionist, iar apoi, un alt 
traducător profesionist a fost contractat în 
scopul traducerii în limba engleză a variantei în 
limba română a scalei. Itemii în limba engleză 
obŃinuŃi în aceasta etapă au fost comparaŃi cu 
itemii probei originale în limba engleză. În baza 
corespondenŃelor identificate, traducerea în 
limba română a fost considerată o versiune 
adecvată în limba română a instrumentului 
original. 
 
Participan Ńi 
 

Derularea studiului a presupus 
testarea a patru loturi de participanŃi, totalizând 
392 de participanŃi.  

Într-o primă etapă, UWES-17 a fost 
aplicat la 200 de angajaŃi, distribuiŃi după cum 
urmează: 95 de angajaŃi ai unei instituŃii 
publice din Timişoara (22,1% bărbaŃi, vârsta 
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medie: 35 de ani, vechime medie pe post: 3 
ani, vechime medie în muncă: 12 ani); 61 de 
angajaŃi ai unei firme private din Arad (42,6% 
bărbaŃi, vârstă medie: 33 de ani, vechime 
medie pe post: 1 an, vechime medie în muncă: 
11 ani) şi 44 de masteranzi ai UniversităŃii de 
Vest din Timişoara, angajaŃi în diverse 
organizaŃii din Timişoara (11% bărbaŃi, vârstă 
medie: 23 de ani). 

Pentru pentru testarea instrumentului 
UWES-9, am aplicat acest chestionar într-o 
organizaŃie cu profil tehnic din Timişoara, 
operator regional de servicii publice. Am 
obŃinut 192 de seturi de răspunsuri (56% dintre 
participanŃi au fost bărbaŃi), vârsta medie a 
respondenŃilor fiind de 43 de ani. Din cele 192 
de seturi de răspunsuri, doar 178 (92,7%) au 
fost complete şi au fost introduse în analizele 
ulterioare (analize factoriale confirmatorii şi 
validarea scalei). De asemenea, eşantionul de 
61 de angajaŃi ai firmei private şi cel de 44 de 
masteranzi au fost folosite în analizele 
factoriale confirmatorii pentru stabilirea 
modelului structural optim al scalei, prin 
extragerea itemilor corespondenŃi variantei 
UWES-9.  
 
Instrumente utilizate 
 

Personalitatea a fost măsurată cu 
instrumentul DECAS (Sava, 2008), prima 
probă de personalitate avizată de Colegiul 
Psihologilor din România, construită integral în 
spaŃiul cultural românesc. Scala măsoară cele 
cinci dimensiuni majore de personalitate 
măsurate în cadrul modelului „Big Five”: 
Deschidere la nou, Extraversiune, 
Conştiinciozitate, Amabilitate (Agreabilitate) şi 
Stabilitate emoŃională. Ultima dintre ele, a fost 
preferată în locul dimensiunii clasice – 
neuroticism - o stabilitate emoŃională scăzută 
fiind echivalentă unui neuroticism ridicat (Sava, 
2008). DECAS conŃine 95 de afirmaŃii cu două 
variante de răspuns oferite participanŃilor: 
adevărat (dacă afirmaŃia îi caracterizează pe 
cei chestionaŃi) şi fals (dacă itemul nu se 
potriveşte acestora). ConsistenŃa internă a 
celor cinci scale, raportată de autor, variază 
între .66 pentru Amabilitate şi .78 pentru 
Stabilitate emoŃională (ibidem). Acest 
instrument a fost folosit în ambele studii.  

Starea afectiv ă legat ă de sănătatea 
psihologic ă la locul de munc ă a fost 
măsurată cu Job-related affective well-being 
(Van Katwyk, Fox, Spector & Kelloway, 2000). 
Această scală a fost concepută pentru a 
evalua reacŃiile emoŃionale ale oamenilor la 
locul de muncă. Fiecare item este o emoŃie, iar 
participanŃilor li se cere să precizeze cât de 
des au trăit la locul de muncă fiecare din 

aceste emoŃii în ultimele 30 de zile. Am folosit 
varianta cu 20 de itemi. Itemii sunt evaluaŃi pe 
o scală de tip Likert unde 1 (niciodată) şi 5 
(foarte des). Alpha pentru scala emoŃiilor 
negative este .90 iar pentru emoŃiile pozitive 
este de .89. 

Justi Ńia organiza Ńional ă a fost 
măsurată folosind o scală multidimensională 
realizată de Colquitt (2001). Întregul instrument 
cuprinde 13 de itemi şi se cotează pe o scală 
de tip Likert, de la 1 (dezacord foarte puternic) 
la 7 (acord foarte puternic). Instrumentul 
măsoară două dimensiuni ale justiŃiei 
organizaŃionale: justiŃia procedurală a fost 
măsurată prin 4 itemi, justiŃia interacŃională cu 
două dimensiuni: justiŃia interpersonală (4 
itemi) şi justiŃia informaŃională (5 itemi). JustiŃia 
procedurală foloseşte cele şase reguli 
procedurale ale lui Leventhal (1980 citat de 
Colquitt, 2001) pentru a evalua percepŃiile 
angajaŃilor asupra corectitudinii procedurilor 
folosite de către organizaŃie în luarea deciziilor. 
Scala evaluează prezenŃa exprimării opiniilor 
(engl. voice), concordanŃa, acurateŃea, 
procedeele de apel la instanŃe superioare, 
distorsiunea şi abordarea etică pentru a 
determina dacă procedurile sunt corecte. 
JustiŃia interacŃională este împărŃită în justiŃie 
informaŃională şi justiŃie interpersonală. JustiŃia 
informaŃională se referă la acurateŃea 
explicaŃiilor oferite pentru proceduri. JustiŃia 
personală se referă la demnitatea şi respectul 
cu care superiorii îşi tratează angajaŃii atunci 
când implementează procedurile. ConsistenŃa 
internă Alpha Cronabch pentru scala de justiŃie 
procedurală este .80, pentru justiŃia 
interpersonală este .92, iar pentru justiŃia 
informaŃională .90.   

Comportamentele contraproductive 
individuale reprezintă un set de acte distincte 
care au caracteristici comune: sunt intenŃionate 
(nu accidentale) şi dăunează ori au intenŃia de 
a face rău organizaŃiei şi/sau actorilor 
organizaŃionali – clienŃi, colegi şi supervizori 
(Spector & Fox, 2005) şi au fost măsurate cu 
instrumentul lui Fox şi Spector (2002). Scala 
are 45 itemi, se cotează de la 1 (niciodată) la 5 
(zilnic); are două dimensiuni: comportament 
contraproductiv organizaŃional: 21 itemi şi 
comportament contraproductiv interpersonal: 
22 itemi. Alpha pentru scala de 
comportamente contraproductive 
interpersonale este .97, iar pentru cele 
organizaŃionale este .92. 

STAXI-2 (State-Trait Anger Expression 
Inventory) (Spielberger, 1988) este un 
instrument conceput în scopul investigării 
câtorva dintre dimensiunile furiei. Proba 
măsoară (a) stările situaŃionale de furie, (b) 
trăsătura de personalitate care predispune la 
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resimŃirea şi exteriorizarea furiei, (c) trăirea 
internă a furiei, (d) exprimarea ei externă şi (e) 
controlul furiei (intern şi extern). Itemii sunt 
grupaŃi pe 6 scale, 5 subscale si un Index al 
Exprimării Furiei (engl. Anger Expression 
Index), care oferă o măsură agregată a 
modalităŃilor de exprimare şi control a furiei. 

STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory) 
(Spielberger, 1983) măsoară anxietatea ca 
stare si anxietatea ca trăsătură. Scala 
„anxietatea ca stare” evaluează starea 
anxioasă dintr-un moment specific, stare 
caracterizată de trăiri subiective de tensiune, 
neîncredere, 
nervozitate si îngrijorare, şi prin activarea sau 
excitarea sistemului nervos central. Scala 
„anxietatea ca trasatură” măsoară anxietatea 
ca trăsătura generală (diferenŃe individuale 
relativ stabile în predispoziŃia către anxietate) 
şi se referă la tendinŃa generală de a resimŃi 
anxietatea în situaŃii ameninŃătoare din mediul 
înconjurător. 

Comportamentul civic-participativ 
se referă la comportamente ale angajaŃilor 
care, deşi nu sunt decisive pentru sarcinile 
profesionale, au rolul de a facilita funcŃionarea 
organizaŃională; presupune comportamente 
cum ar fi ajutorul acordat colegilor, realizarea 
unor sarcini care nu sunt solicitate etc. (Lee & 
Allen, 2002). Instrumentul de măsurare a 
comportamentelor civic-participative al lui Lee 
şi Allen (2002) folosit în acest studiu are 16 
itemi, 8 itemi pentru dimensiunea 
interpersonală şi 8 itemi pentru dimensiunea 
organizaŃională. ParticipanŃii au fost rugaŃi să 
indice pe o scală de tip Likert cu 7 puncte de la 
1 (niciodată) la 7 (întotdeauna) frecvenŃa cu 
care s-au implicat în astfel de comportamente. 
Alpha pentru scala comportamentului civic-
participativ interpersonal este de .87 iar pentru 
cel organizaŃional .94.  

Chestionarul pentru investigarea 
con Ńinutului postului  (Job Content 
Questionnaire, JCQ; Karaseck, 1985 citat de 
Kawakami, Kobayashi, Araki, Haratani & Furui, 
1995) este un instrument construit pentru a 
măsura „conŃinutul” sarcinilor de lucru ale 
angajatului-respondent. Scalele se 
concentrează asupra structurii psihologice şi 
sociale a situaŃiei de la locul de muncă, pe 
aspectele legate de cerinŃele postului, 
oportunităŃile de luare a deciziilor şi 
interacŃiunile sociale. Sunt, de asemenea, 
incluse aspectele legate de munca propriu-zisă 
şi individ – aspectele fizice ale activităŃii, gradul 
de insecuritate al locului de muncă şi 
problemele psihosociale care pot apărea ca 
rezultat al muncii în postul respectiv. Scalele 
acestui chestionar au fost utilizate în Statele 
Unite şi Suedia în scopul predicŃiei stresului 

legat de muncă şi al afecŃiunilor cardio-
vasculare (Kristensen, 1996; Schnall, 
Landsbergis & Baker, 1994). Fundamentul 
teoretico-metodologic al acestui instrument 
este reprezentat de modelul „solicitări-control-
suport” (engl., demand-control-support model) 
elaborat de Karaseck şi colaboratorii săi în anii 
’80 ca teorie în domeniul cercetării asupra 
stresului la locul de muncă (Karaseck, 1979; 
Schnall & colab., 1994). În cadrul acestui 
studiu au fost utilizate scalele: gradul de 
aplicabilitate a aptitudinilor în sarcinile de lucru 
(măsura în care postul ocupat solicită formarea 
şi aplicarea aptitudinilor profesionale sau 
stimulează cultivarea acestora), autoritatea 
decizională, suportul perceput din partea 
şefului, suportul perceput din partea colegilor, 
încărcătura psihologică a postului, efortul fizic, 
gradul de insecuritate a locului de muncă, 
gradul de insatisfacŃie la locul de muncă, 
satisfacŃia generală la locul de muncă, 
expunerea la noxe/toxicitate, condiŃiile de lucru 
periculoase, tulburări de natură psihosomatică, 
tulburări ale somnului, gradul de depresie 
(insatisfacŃie legată de propria viaŃă). Itemii 
cuprind afirmaŃii legate de dimensiunile 
studiate şi sunt măsuraŃi pe o scală Likert cu 4 
puncte (1-dezacord total; 4-acord total). 
CoeficienŃii de consistenŃă internă pentru 
scalele chestionarului JCQ pe eşantionul 
nostru au avut valori cuprinse între .66 şi .92. 

Chestionarul pentru surprinderea 
suportului social perceput  (suport din partea 
familiei, prietenilor, persoanelor semnificative) 
(Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1998) are 12 
itemi la care subiecŃii au răspuns pe o scală de 
tip Likert de la 1 (acord foarte puternic) la 7 
(dezacord total). CoeficienŃii de consistenŃă 
internă pentru scala suport din partea familiei 
sunt de .95, pentru scala de suport din partea 
prietenilor .89, pentru scala de suport din 
partea unei persoane speciale .94 iar pentru 
întreaga scală, coeficientul alpha este de .94. 
 
Prezentarea şi interpretarea rezultatelor 
 

Prelucrarea statistică a vizat, în primul 
rând, testarea structurii factoriale a celor două 
scale, UWES-17 şi UWES-9, prin analiză 
factorială confirmatorie. Am apelat la analiza 
factorială confirmatorie, întrucât metoda 
permite testarea gradului de adecvare a unor 
modele stabilite a priori (Sava, 2004).  

Au fost testate trei posibile modalităŃi 
de structurare a itemilor, conform specificaŃiilor 
oferite de Schaufeli şi colab. (2006):  

• un model care a presupus structurarea 
itemilor într-un singur factor; 
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• un model care a presupus structurarea 
itemilor în trei factori necorelaŃi 
(Dedicare, Vitalitate şi AbsorbŃie); 

• un model care a presupus structurarea 
itemilor în trei factori corelaŃi 
(Dedicare, Vitalitate şi AbsorbŃie). 

Aceste trei modele au fost testate pe 
fiecare dintre cele două variante ale 
instrumentului (UWES-17 şi UWES-9) (Tabel 
1).  

 
Tabel 1.  Indici de potrivire ai analizei factoriale confirmatorii 
 

Variantă chestionar Model testat χ² GFI NFI IFI 

UWES-17 
(N=187) 

1 factor 
χ²(119)=416,50, 
p<.001 

.783 .733 .793 

3 factori 
necorelaŃi 

χ²(119)=825,90, 
p<.001 

.673 .470 .509 

3 factori corelaŃi 
χ²(116)=410,02, 
p<.001 

.786 .737 .796 

UWES-9 
(N=283) 

1 factor χ²(27)=167,03, p<.001 .870 .883 .900 
3 factori 
necorelaŃi 

χ²(27)=668,00, p<.001 .683 .532 .543 

3 factori corelaŃi χ²(24)=160,29, p<.001 .876 .887 .903 
 

 
După cum se poate observa din 

tabelul anterior, indicii de potrivire pentru 
varianta UWES cu 17 itemi sunt mai scăzuŃi 
decât cei pentru varianta UWES cu 9 itemi, 
indiferent de modelul testat. Modelul care a 
presupus existenŃa a 3 factori necorelaŃi este 
cel mai puŃin adecvat datelor noastre, 
indiferent de varianta de chestionar folosită. 

Analizând comparativ rezultatele 
obŃinute pentru fiecare dintre cele două 
chestionare, putem concluziona că varianta 
prescurtată a Scalei implicării în muncă 
(UWES-9) este, în general, mai adecvată 
pentru a fi folosită în organizaŃiile româneşti, 
având şi o mai bună validitate de faŃadă/ 
aspect.  

În baza acestor rezultate, datele de 
validare prezentate în continuare vor face 
referire doar la calităŃile psihometrice ale scalei 
UWES-9.  

În cazul UWES-9, analizând 
comparativ cele două modele care au indici de 

potrivire acceptabili (modelul cu 1 factor şi 
modelul cu 3 factori corelaŃi), putem spune că 
diferenŃele dintre ele nu sunt semnificative 
statistic (χ²(3)=6,739, p = .080). 

ConsistenŃa internă a celor trei scale 
UWES-9 este bună, valorile coeficientului 
Alpha Cronbach fiind situate între .70 şi .80, 
rezultat conform cu datele din literatură 
(Hallberg & Schaufeli, 2006). 

Totuşi, după cum se poate observa din 
Tabelul 2, consistenŃa internă a factorului unic 
este în mod constant superioară consistenŃelor 
interne ale celor 3 scale, gravitând în jurul 
valorii de .90, indiferent de organizaŃia în care 
a fost aplicat chestionarul. Un astfel de rezultat 
ne face să înclinăm spre a considera modelul 
unifactorial ca fiind cel mai adecvat pentru 
utilizarea UWES-9 în România, ceea ce este 
concordant cu rezultatele obŃinute de autorii 
scalei (Schaufeli & colab., 2006). 

 
 
Tabel 2 . Statistici descriptive ale UWES-9  
 

Scala 
Lotul 1 (N=61) 

Firmă  privată, Arad. 

Lotul 2 (N=178) 
Regie publică, 

Timişoara 

Lotul 3 (N=44) 
Masteranzi UVT 

Total (N=283) 

m σ α m σ α m σ α m σ α 
Dedicare 11,33 4,80 .70 11,00 4,80 .77 12,38 3,67 .77 12,84 4,63 .86 
Vitalitate 13,05 5,33 .88 12,64 4,98 .90 12,27 3,16 .65 11,51 4,40 .71 
AbsorbŃie 13,22 4,92 .68 13,37 4,51 .77 13,45 3,02 .66 13,63 4,03 .68 
Implicare 
în muncă 

37,74 13,95 .91 36,99 13,12 .92 38,11 8,26 .84 37,99 11,75 .89 
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Din tabelul cu coeficienŃii de corelaŃie 
inter-scale UWES (Tabel 3) se observă valori 
ce depăşesc .70, puternic semnificative. Din 
punct de vedere practic, aceste corelaŃii 

puternice inter-scale sunt un argument în plus 
în sprijiul ideii că putem utiliza scorul total în 
estimarea implicării în muncă (Schaufeli & 
colab., 2006). 

 
Tabel 3.  CorelaŃii inter-scalele UWES-9  
 

  Vitalitate Dedicare AbsorbŃie Implicare în muncă 

Vitalitate 1,00    
Dedicare 0,77 1,00   
AbsorbŃie 0,70 0,77 1,00  
Implicare în muncă 0,90 0,93 0,90 1,00 

 Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.01.  
 
 
Validitatea scalei UWES-9 
  

În scopul investigării validităŃii de 
conŃinut a formei scurte (9 itemi) a scalei 
UWES au fost analizate relaŃiile dintre 
dimensiunile acestui instrument şi alte 
concepte relaŃionate cu implicarea în muncă 
(e.g., personalitatea, emoŃiile la locul de 
muncă, justiŃia organizaŃională, conŃinutul 
postului).  
 
RelaŃia cu personalitatea 
 

Deşi modelul Big Five al personalităŃii 
este cel mai frecvent utilizat în studiile 
psihologice, cercetările pe marginea implicării 
în muncă au urmărit până recent doar relaŃiile 
cu stabilitatea emoŃională şi extraversiunea. 
Prin analiză discriminativă, au fost verificate, în 
baza profilelor de personalitate, diferenŃele 
dintre angajaŃii implicaŃi în muncă şi cei care 
experimentează starea de epuizare 
profesională (Langelaan, Bakker, Van Doornen 
& Shaufeli, 2006). S-a constatat că angajaŃii 
care trăiesc o stare de epuizare sunt 

caracterizaŃi de nivele ridicate de neuroticism, 
pe când angajaŃii implicaŃi în muncă prezintă 
nivele scăzute de neuroticism în combinaŃie cu 
nivele înalte de extraversiune (Shaufeli & 
Salanova, 2007). 

Rezultatele obŃinute pe lotul românesc 
susŃin ideea asocierii dintre implicarea în 
muncă şi extraversiune. Totuşi, scala 
Stabilitate emoŃională a instrumentului DECAS 
nu corelează semnificativ cu scalele UWES, 
chiar dacă sensul relaŃiei este cel identificat de 
Shaufeli şi Salanova (2007). Pentru analiza 
acestor rezultate trebuie să Ńinem cont de 
faptul că persoanele cu scoruri mari pe 
dimensiunea extraversiune sunt predispuse la 
experimentarea emoŃiilor pozitive, pe când 
instabilitatea emoŃională indică predispoziŃia 
pentru experimentarea emoŃiilor negative 
(Sava, 2008). Rezultatele obŃinute indică faptul 
că persoanele implicate în muncă sunt mai 
predispuse spre experimentarea de emoŃii 
pozitive (extraversiune ridicată), iar nivelurile 
scăzute ale implicării nu se asociază neapărat 
cu experimentarea unor emoŃii negative 
(instabilitate emoŃională) (Tabel 4).  

 
Tabel 4.  CorelaŃii între trăsăturile de personalitate şi implicarea în muncă 
 

  Deschidere Extraversiune Conştiinciozitate Agreabilitate Stabilitate emoŃională 

Vitalitate 0,18 0,29 0,25 0,12 0,13 
Dedicare 0,04 0,27 0,27 0,14 0,14 
AbsorbŃie 0,16 0,17 0,38 0,17 0,02 
Implicare în muncă 0,14 0,29 0,32 0,16 0,10 

  Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.05.  
 
 
Conştiinciozitatea este una din 

dimensiunile personalităŃii din modelul Big Five 
ce include o componentă volitivă legată de 
nevoia de achiziŃie, auto-motivare şi eficacitate 
personală. De asemenea, conştiinciozitatea 
include o componentă de dependenŃă legată 
de nevoia de ordine, responsabilitate şi 
precauŃie. Astfel, nu este surprinzător de ce 

conştiinciozitatea a fost identificată ca fiind într-
o relaŃie pozitivă cu performanŃa în muncă, în 
diferite contexte organizaŃionale (Barrick & 
Mount, 1991). Conştiinciozitatea influenŃează 
performanŃa în muncă prin mai multe 
mecanisme. De exemplu, indivizii cu o 
conştiinciozitate ridicată tind să fie mai 
perseverenŃi şi mult mai angajaŃi în atingerea 
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unor scopuri dificile, decât indivizii cu un nivel 
scăzut al conştiinciozităŃii (Barrick, Mount & 
Strauss, 1993). După cum se poate observa în 
Tabelul 6, au fost identificate corelaŃii puternice 
între conştiinciozitate şi toate cele trei subscale 
ale UWES, precum şi cu cota globală de 
implicare în muncă.  

De asemenea, subscalele vitalitate şi 
absorbŃie corelează semnificativ pozitiv cu 
deschiderea la nou, putând fi considerate, din 
punct de vedere practic, indici de adaptabilitate 
a angajaŃilor la schimbarea organizaŃională. 
Indivizii deschişi la nou sunt mult mai dispuşi 
să se angajeze în autoevaluări necesare 
învăŃării, în condiŃiile schimbării de context a 

sarcinii (Blickle, 1996; Busato, Pris, Elshout & 
Hamaker, 1999).  
 
RelaŃia cu furia şi anxietatea ca trăsături de 
personalitate 
 

Trăsăturile de personalitate pot 
influenŃa atât percepŃiile oamenilor privind 
mediului în care trăiesc, cât şi reacŃiile lor 
afective (Brief, Burke, George, Robinson & 
Webster, 1988). Implicarea în muncă are o 
componentă cognitivă, dar şi una afectivă, 
motiv pentru care am analizat legătura cu 
trăsăturile de personalitate, evaluate în cadrul 
modelului Big Five, dar şi cu trăsăturile furie şi 
anxietate. 

 
Tabel 5. CorelaŃii între furie şi anxietate ca trăsătură şi implicarea în muncă 
 

  Furia - ca trăsătură Anxietatea - ca trăsătură 

Vitalitate -0,21 -0,25 
Dedicare -0,17 -0,30 
AbsorbŃie -0,15 -0,17 
Implicare în muncă -0,19 -0,26 

 Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.05.  
 

 
Conform datelor din Tabelul 5, 

persoanele predispuse la a trăi anxietate şi 
furie în situaŃii profesionale sunt mai puŃin 
implicate în muncă. Aceste persoane prezintă 
un nivel redus de entuziasm şi au dificultăŃi de 
concentrare în muncă.  

Trăsătura furie a personalităŃii (de 
exemplu, dispoziŃia de a trăi şi de a manifesta 
sentimente de furie) predispune la perceperea 
mediului de lucru ca ostil si conflictual. 

AngajaŃii care sunt anxioşi tind să 
întâmpine dificultăŃi în finalizarea sarcinilor şi 
să experimenteze confuzie şi dificultăŃi de 
concentrare în activitatea lor profesională. 
 
RelaŃia cu emoŃiile la locul de muncă  

 
În studiile anterioare s-a constatat că, 

angajaŃii care trăiesc intens emoŃii negative la 

locul de muncă sunt mai degrabă introvertiŃi, 
obişnuiesc să aplice rar un stil activ de 
adaptare la dificultăŃi şi vor reacŃiona într-o mai 
mare măsură prin fugă, la trăirea fricii la locul 
de muncă (de exemplu, planifică să 
părăsească organizaŃia, îşi iau zile libere sau 
concedii medicale, pentru a reduce sentimentul 
de insecuritate, evită comunicarea directă cu 
cei faŃă de care simt frica), în comparaŃie cu 
cei care au caracteristici opuse (Pitariu, Vîrgă, 
Sulea & Zaborilă, 2008). Astfel de rezultate ne-
au determinat să evaluăm legătura dintre 
emoŃiile la locul de muncă (pozitive şi negative) 
şi implicarea în muncă (Tabel 6). 
 
 
 

 
Tabel 6.  CorelaŃii între starea afectivă (pozitivă şi negativă) la locul de muncă şi implicarea în muncă 
 

  
Starea afectivă negativă la 

locul de muncă 
Starea afectivă pozitivă la 

locul de muncă 

Vitalitate -0,29 0,42 
Dedicare -0,32 0,52 
AbsorbŃie -0,10 0,35 
Implicare în muncă -0,26 0,47 

  Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.05.  
 

Conform datelor din tabelul de mai 
sus, angajaŃii care experimentează emoŃii 
pozitive la locul de muncă tind să investească 

eforturi în muncă şi să persiste în faŃa 
dificultăŃilor, să acorde o semnificaŃie mai mare 
muncii şi să se concentreze mai mult pe 
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anumite aspecte ale muncii, fiind astfel mai 
implicaŃi în muncă. Se constată o legătură 
statistică mai puternică între starea afectivă 
pozitivă şi implicarea în muncă (r=.47). 
 
RelaŃia cu comportamentele civic-participative 
şi contraproductive  
 

PerformanŃa contextuală constă în 
manifestarea unor comportamente pro-sociale, 
care promovează bunăstarea individuală sau a 
grupurilor din organizaŃie, precum altruismul, 
cinstea, bunătatea şi dezvoltarea personală. 
Comportamentul civic-participativ este o formă 
de manifestare şi evaluare a performanŃei 
contextuale. Pe de altă parte, comportamentul 
contraproductiv reprezintă un concept aflat în 
legătură indirectă atât cu performanŃa, cât şi cu 
comportamentele civic-participative în 
organizaŃii (Viswesvaran & Ones, 2005). 

Organ (1988) defineşte 
comportamentul civic-participativ ca un 
comportament individual benevol, fără să fie 
direct sau explicit recompensat de sistemul de 
recompense formale, şi care, în ansamblu, 
susŃine funcŃionarea eficientă a organizaŃiei. 
Williams şi Anderson (1991) au propus două 
dimensiuni ale conceptului de comportament 
civic-participativ (OCB): dimensiunea 
interpersonală a comportamentului civic-
participatic (OCB-I), ce presupune 
manifestarea unui comportament direcŃionat 
spre indivizii din organizaŃie şi dimensiunea 
organizaŃională a comportamentului civic-
participativ (OCB-O), care presupune ajutor 
orientat spre organizaŃie. 

Luat ca un construct general, un 
comportament contraproductiv dăunează 
organizaŃiei şi/sau membrilor ei. Aceste 
comportamente reprezintă un set de acte 
distincte care au caracteristici comune: sunt 
intenŃionate (nu accidentale) şi dăunează ori 
au intenŃia de a face rău organizaŃiei şi/sau 
actorilor organizaŃionali – clienŃi, colegi şi 
supervizori (Spector & Fox, 2005). 
Comportamentele contraproductive includ: 
comportamentul abuziv faŃă de alŃii, 
agresivitatea fizică şi verbală, efectuarea 
incorectă a muncii în mod intenŃionat, 
sabotajul, furtul, absenŃele, întârzierile etc. 
(Sulea, 2004). Comportamentul 
contraproductiv a fost studiat fie ca un 
construct global, fie ca un comportament cu 
două dimensiuni (interpersonală şi 
organizaŃională – Bennett & Robinson, 2000), 
ori având ambele dimensiuni şi categoriile 
asociate (Spector, Fox, Penney, Bruusema, 
Goh & Kessler, 2006).  

După cum se observă din datele 
prezentate în Tabelul 7, cu cât angajaŃii din 
organizaŃii sunt mai implicaŃi în muncă, cu atât 
sunt mai înclinaŃi să adopte comportamente 
civic-participative la nivel interpersonal, să-şi 
ajute colegii în realizarea sarcinilor, să aibă 
mai multă iniŃiativă în dezvoltarea personală şi 
mai multă atenŃie faŃă de nevoile celorlalŃi. De 
asemenea, angajaŃii implicaŃi în muncă vor fi 
mai conştiincioşi în raport cu sarcinile, vor fi 
disponibili să participe la acŃiuni cu caracter 
civic ale organizaŃiei şi vor respecta normele 
organizaŃionale într-o mai mare măsură. 

 
Tabel 7 . CorelaŃii între comportamentele civic-participative, contraproductive şi implicarea în muncă 
 

  
Comportament 
civic-participativ 

interpersonal 

Comportament 
civic-participativ 
organizaŃional 

Comportamente 
contraproductive 
interpersonale 

Comportamente 
contraproductive 
organizaŃionale 

Vitalitate 0,19 0,35 -0,16 -0,23 
Dedicare 0,18 0,37 -0,18 -0,21 
AbsorbŃie 0,24 0,44 -0,19 -0,19 
Implicare în 
muncă 

0,22 0,42 -0,19 -0,24 

  Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.05.  
 

De asemenea, datele din Tabelul 7 
relevă faptul că, manifestarea 
comportamentelor contraproductive, atât la 
nivel interpersonal, cât şi organizaŃional, este 
diminuată în cazul angajaŃilor implicaŃi în 
muncă. Astfel, cu cât angajaŃii au nivele 
ridicate de energie şi de capacitate mentală în 
timpul activităŃilor profesionale, au un 
sentiment de mândrie al muncii lor şi consideră 
că desfăşoară o muncă provocatoare, având, 
totodată, sentimentul trecerii rapide a timpului 

în timpul serviciului. Aceşti angajaŃi raportează 
în mai mică măsură existenŃa 
comportamentelor contraproductive la nivel 
interpersonal şi organizaŃional. 
 
RelaŃia cu justiŃia organizaŃională 
 

JustiŃia interacŃională include 
percepŃiile referitoare la justiŃia interpersonală 
(măsura în care autorităŃile din cadrul 
organizaŃiei îi tratează pe angajaŃi cu respect şi 
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demnitate) şi cele referitoare la justiŃia 
informaŃională (gradul în care autorităŃile 
furnizează explicaŃii adecvate pentru deciziile 
luate). JustiŃia  procedurală, pe de altă parte, 
se referă la gradul în care angajaŃii percep că 
procesul prin care sunt distribuite recompen-
sele şi sunt luate deciziile în organizaŃie  este 
corect (Colquitt, 2001; Greenberg, 1993). 
Cercetările au arătat că atunci când angajaŃii 
percep nivele scăzute ale diferitelor tipuri de 
justiŃie, ei se implică în comportamente 
contrare intereselor şi obiectivelor 
organizaŃionale (Fox, Spector & Miles, 2001; 
Bennet & Robinson, 2000). Pe de altă parte, 
Moliner, Martinez-Tur, Ramos, Piero & 

Cropanzano (2008) au arătat în cercetarea lor 
că implicarea în muncă mediază relaŃia dintre 
justiŃia organizaŃională şi comportamentele de 
tip extra-rol.   
 Conform datelor din Tabelul 8, în 
măsura în care angajaŃii percep că autorităŃile 
îi tratează cu respect şi demnitate, vor fi 
animaŃi de dorinŃa de a investi eforturi în 
muncă, entuziasm şi concentrare în muncă. De 
asemenea, cu cât procedurile organizaŃionale 
sunt mai clare şi adecvat comunicate, cu atât 
mai mult angajaŃii se implică mai puternic în 
muncă, se detaşează mai greu şi au senti-
mentul că desfăşoară o muncă importantă. 

 
Tabelul 8.  CorelaŃii între diferite forme de justiŃie organizaŃională şi implicarea în muncă 
 

  JustiŃie procedurală JustiŃie interpersonală JustiŃie informaŃională 

Vitalitate 0,28 0,23 0,14 
Dedicare 0,29 0,26 0,23 
AbsorbŃie 0,29 0,21 0,10 
Implicare în muncă 0,32 0,27 0,17 

  Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.05. 
 
RelaŃia cu conŃinutul postului şi cu suportul 
perceput 
 

Modelele cunoscute de analiză a 
locurilor de muncă disting o serie de 
caracteristici ale acestuia care se asociază cu 
un set de stări psihologice şi conduite de 
muncă. Un astfel de model de analiză a locului 
de muncă este modelul „solicitări – control - 
suport” (engl., demand – control - support 
model) elaborat ca teorie în domeniul cercetării 
asupra stresului la locul de muncă (Karaseck, 

1979; Schnall & colab., 1994). Modelul 
operează cu trei mari dimensiuni ale postului: 
solicitările de la locul de muncă, aria 
decizională a postului şi suportul social de la 
locul de muncă. Conform acestui model, 
angajaŃii în posturi caracterizate prin solicitări 
mari, o arie redusă de decizie şi un suport 
social restrâns, prezintă un risc mare de a 
suferi de boli cardiovasculare şi de a avea o 
stare generală de sănătate psihologică precară 
(Kristensen, 1995). 

 
Tabel 9 . CorelaŃiile dintre diferite caracteristici ale postului (măsurate prin proba JCQ) şi implicarea în muncă 
 

 Vitalitate Dedicare AbsorbŃie Implicare în muncă 

Aplicabilitatea aptitudinilor 0.06 0.09 -0.00 0.05 
Autoritatea decizională -0.00 -0.01 -0.11 -0.05 
Încărcătura psihologică a postului 0.08 -0.02 0.13 0.05 
Efortul fizic 0.07 0.00 0.07 0.06 
Gradul de insecuritate a locului de muncă 0.12 .20 0.09 .15 
Expunerea la noxe/toxicitate -0.02 -0.02 -0.04 -0.03 
CondiŃiile de lucru periculoase -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 
Suportul perceput din partea şefului .29 .36 .30 .34 
Suportul perceput din partea colegilor 33 .31 .20 .31 
SatisfacŃia generală la locul de muncă .32 .47 .34 .41 
Gradul de insatisfacŃie la locul de muncă -.26 -.40 -.24 -.33 
Tulburări de natură psihosomatică .19 .16 0.03 0.14 
Tulburări ale somnului 0.07 0.05 -0.08 0.01 
Grad de depresie  -.31 -.33 -0.14 -.29 
Suport perceput familie -.18 -.24 -.17 -.21 
Suport perceput din partea prietenilor -.15 -.22 -.20 -.20 
Suport perceput din partea unei persoane 
speciale/semnificative/importante 

-0.06 -0.13 -0.06 -0.08 

  Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.05.  
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Conform datelor din Tabelul 9, 
angajaŃii implicaŃi în muncă resimt un suport 
mare din partea şefului şi colegilor în 
desfăşurarea activităŃii lor profesionale, 
primesc mai frecvent feedback pozitiv din 
partea şefilor şi mulŃumiri şi aprecieri din 
partea colegilor. De asemenea, angajaŃii care 
sunt dedicaŃi muncii lor se bazează în mai 
mare măsură pe suportul oferit de familie şi de 
prieteni, atât la nivel instrumental, cât şi la nivel 
emoŃional. AngajaŃii implicaŃi în muncă, care au 
iniŃiativă şi care generează în mod constant 
bucle de feedback pozitiv sunt deopotrivă 
satisfăcuŃi de munca lor şi au un nivel scăzut al 
depresiei, dar au şi unele tulburări de natură 
psihosomatică (de exemplu, cefalee). 

RelaŃia cu vârsta, genul şi vechimea în muncă 
 

În cercetările anterioare, implicarea în 
muncă nu a reieşit ca fiind legată de vârstă, 
corelaŃiile obŃinute fiind foarte slabe (valori 
între .00 şi .28 între vitalitate şi vârstă, între .02 
şi .28 între dedicare şi vârstă şi între .00 şi .27 
între absorbŃie şi vârstă) (Schaufeli & colab., 
2006). 
 Conform datelor din Tabelul 10, în 
cadrul acestei cercetări s-au obŃinut corelaŃii 
slabe între vârstă şi subscalele absorbŃie şi 
dedicare, dar şi cu scorul general al implicării 
în muncă. 

 
Tabel 10. CorelaŃii dintre vârstă, vechime şi scalele UWES 
 

 Vitalitate Dedicare AbsorbŃie Implicare în muncă 

Vârstă .14 .16 .17 .17 
Vechime în muncă .17 .17 .19 .19 
Vechime la locul de muncă actual .21 .09 .17 .17 

  Nota: N=178. CoeficienŃii de corelaŃie semnalaŃi cu bold sunt semnificativi la p<.05.   
 

De asemenea, s-au obŃinut corelaŃii 
semnificative între cele trei subscale UWES şi 
cota globală de implicare în muncă, şi 
vechimea în muncă, respectiv vechimea la 
locul de muncă actual. În cazul acesteia din 
urmă, s-a constatat absenŃa unei corelaŃii 
semnificative statistic cu subscala dedicare. 

Nu există diferenŃe semnificative în 
funcŃie de gen sau de nivelul de educaŃie 
(liceu/universitar) pe niciuna dintre scale 
(Schaufeli & Salanova, 2007). La nivelul altor 
studii (Schaufeli & colab., 2006), relaŃia dintre 
gen şi implicare în muncă este, de asemenea, 
slabă. Au fost raportate diferenŃe semnificative 
între bărbaŃi şi femei în Ńările europene nordice 
(Norvegia, Finlanda), unde scorurile 
răspunsurilor date de bărbaŃi au fost mai mari, 
însă aceste diferenŃe nu sunt relevante în 
practică.  
 
Discu Ńii 
 

Implicarea în muncă este un concept 
care prezintă un mare interes, atât la nivel 
conceptual, cât şi la nivel operaŃional. Datele 
prezentate în vederea evaluării psihometrice a 
Scalei Utrecht pentru măsurarea implicării în 
muncă dovedesc faptul că versiunea în limba 
română are o validitate şi o fidelitate 
satisfăcătoare.  

Versiunea de 17 itemi a Scalei UWES 
este potrivită pentru evaluarea celor trei 
dimensiuni ale conceptului de implicare în 
muncă, separat. Această variantă este folosită 

şi în cercetările în care se doreşte doar 
măsurarea părŃii centrale a constructului 
implicare în muncă (engl., core engagement), 
respectiv a scalelor de vitalitate şi dedicare 
(Schaufeli & colab., 2002). 

Scala UWES-9 este folosită pentru a 
măsura implicarea în muncă, ca un construct 
independent, pe baza unui scor global. 
Datorită conŃinutului ei, această formă a Scalei 
Utrecht de măsurare a implicării în muncă 
prezintă validitate de faŃadă pentru mediul 
organizaŃional, fiind recomandat a fi utilizată în 
cercetarea din domeniu. 

Implicarea în muncă este asociată 
pozitiv cu diferite caracteristici ale locului de 
muncă, cum ar fi suportul social, suportul din 
partea colegilor, suportul din partea şefului, 
starea emoŃională pozitivă la locul de muncă, 
precum şi percepŃia justiŃiei organizaŃionale. 
De asemenea, o relaŃie pozitivă între muncă şi 
viaŃa privată este asociată cu implicarea în 
muncă şi reciproc.  

Implicarea în muncă este asociată şi 
cu indici de sănătate mentală bună, dar şi cu 
rezultate organizaŃionale pozitive la nivel 
atitudinal şi comportamental, inclusiv 
satisfacŃia în muncă şi comportamentele extra-
rol (comportamente civic-participative şi 
comportamente contraproductive). Procesul de 
contagiune emoŃională este responsabil pentru 
transmiterea implicării în muncă între colegi şi 
pentru emergenŃa implicării în munca de 
echipă (Salanova, Agut & Peiro, 2005). 
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Pe lângă interesul conceptual şi 
operaŃional la nivelul comunităŃii ştiinŃifice, 
implicarea în muncă prezintă utilitate practică 
la nivelul organizaŃiilor contemporane. Gallup 
studiază periodic motivarea lucrătorilor prin 
anchete Qi 2, Indexul de Implicare a 
AngajaŃilor. În urma analizei rezultatelor 
acestor anchete, Gallup împarte angajaŃii în 
trei tipuri: cei implicaŃi în muncă (loiali, 
productivi, capabili să obŃină satisfacŃie din 
munca lor), cei neimplicaŃi în muncă (nelegaŃi 
psihologic de rolurile lor şi gata să plece în altă 
parte dacă li se oferă ocazia) şi cei activ-
neimplicaŃi (dezamăgiŃi de locul lor de muncă, 
care s-au deconectat emoŃional de munca lor 
şi care, psihologic vorbind, şi-au părăsit deja 
posturile). De asemenea, Gallup a analizat 
nivelurile de implicare ale angajaŃilor, atât în 
companiile mari, cât şi în cele mici. Concluzia 
lor a fost că angajaŃii devin din ce în ce mai 
puŃin implicaŃi şi mai inactivi pe măsură ce 
creşte forŃa de muncă a companiei lor 
(Bolchover, 2006). Implicarea, sentimentul de 
a fi complet acaparat de ceea ce faci, a fost cel 
mai mare (33% dintre angajaŃi) în companiile 
cu mai puŃin de 50 de angajaŃi. Cercetătorii de 
la Gallup atribuie nivelul mai ridicat de 
angajare emoŃională din companiile mici 
sentimentului mai puternic de control al 
oamenilor, senzaŃiei de conectare la ceea ce 
produce compania şi de responsabilitate faŃă 
de acest produs (ibidem). În companiile mari, 
ierarhia şi birocraŃia îi pot face pe angajaŃi să 
simtă că propriile lor contribuŃii nu contează 
(ibidem).  

Acelaşi studiu Gallup mai scoate în 
evidenŃă şi faptul că angajaŃii companiilor mari, 
intenŃionează să rămână mai mult timp în 
organizaŃie, în pofida nivelului scăzut de 
implicare, lucru care agravează starea lor de 
detaşare. Pentru a remedia acest aspect, se 
recomandă divizarea companiilor şi a 
departamentelor prea mari în echipe mici, 
formate din oameni care să simtă loialitate faŃă 
de ceilalŃi, să se angajeze în realizarea unor 
obiective clare şi stabilite în cadrul echipei, să 
aibă sentimentul că sunt stimulaŃi să le 
realizeze şi, de asemenea, să aibă un 
manager dedicat sarcinii de a scoate ce este 
mai bun din echipă şi din fiecare individ care o 
formează, în parte. Sarcinile aparent 
plictisitoare pot deveni dintr-o dată angajante, 
de îndată ce individul care le execută începe 
să simtă un interes personal autentic faŃă de 
munca lui, fie că munceşte singur, fie că o face 
împreună cu echipa faŃă de care simte un 
sentiment de implicare (ibidem). 
 

Limite 
 

Recent, cercetătorii americani sunt cei 
care dezbat intens problematica dimensiunilor 
teoretice ale conceptului de implicare în 
muncă, dar şi modul de operaŃionalizare al 
acestuia, precum şi modalităŃile de măsurare. 

Newman şi Harrison (2008) 
sintetizează principalele reacŃii la definirea 
implicării în muncă drept o stare pozitivă în 
legătură cu munca, caracterizată de vitalitate, 
dedicare şi absorbŃie (Schaufeli, Bakker & 
Salanova, 2006). Prima reacŃie  a autorilor se 
referă la faptul că implicarea în muncă este un 
construct latent superior, deoarece nu are un 
conŃinut conceptual nou, fiind un amestec al 
unor concepte existente. Deşi Macey şi 
Schneider (2008) afirmă că implicarea în 
muncă este un „cupaj nou a unor vinuri vechi, 
un amestec cu caracteristici şi savoare 
distincte”, Newman şi Harrison arată că 
amestecul şi redenumirea unor teme precum 
vitalitate, dedicare, absorbŃie, consacrate deja 
în teoriile comportamentului organizaŃional, nu 
aduce neapărat claritate conceptuală.   

În al doilea rând, notează autorii 
americani, utilitatea conceptului „stare de 
implicare în muncă” depinde de dovedirea 
practică a validităŃii sale, ca diferit de alte 
constructe latente superioare, precum 
atitudinea generală faŃă de muncă. În 
cercetarea practică, combinarea unor itemi 
care descriu atitudini faŃă de muncă (precum 
UWES) poate genera coeficienŃi de 
consistenŃă internă alpha Cronbach ridicaŃi, 
însă validitatea explicativă pentru consecinŃe 
comportamentale generale este sub nivelul 
celui furnizat de conceptul umbrelă „atitudine 
în muncă”. În practică, atunci când se discută 
despre implicarea în muncă, se face referire 
mai degrabă la comportamente de muncă 
observabile şi mai puŃin la atitudini generale. 

A treia observaŃie a celor doi autori 
este legată de faptul că termenul „implicare în 
muncă”, aşa cum este utilizat în practică, poate 
fi conceptualizat ca factor supraordonat al unor 
comportamente de muncă intens studiate: 
performanŃa în muncă, comportamentul civic 
participativ. Un studiu meta-analitic realizat de 
Harrison, Newman şi Roth (2006) a trecut în 
revistă peste 500 de cercetări care au urmărit 
relaŃii între atitudini şi comportamente în 
muncă. Rezultatele acestui studiu meta-analitic 
sprijină conceptul de „implicare în muncă”, 
diferit de atitudinea faŃă de muncă şi 
conceptualizabil ca un construct 
comportamental superior.  

Implicarea în muncă, ca un concept 
emergent, a captat atenŃia cercetătorilor şi 
practicienilor o dată cu trecerea la o abordare 
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pozitivă în cadrul psihologiei ocupaŃionale, o 
abordare orientată spre studierea surselor de 
bunăstare ale angajaŃilor, fiind un concept 
viabil pentru cercetările empirice din domeniul 
organizaŃional. Mai mult decât atât, studierea 
implicării în muncă se doreşte a fi considerat 
un pas important în dezvoltarea capitalului 
uman la nivel organizaŃional.  

Dezbaterile legate de claritatea 
conceptului de implicare în muncă, respectiv 
de modul în care este operaŃionalizat şi 
măsurat continuă, implicarea în muncă fiind un 
construct în plină etapă de clarificare 
conceptuală. ImportanŃa sa practică este mult 
mai evidentă decât sfera sa de individualizare 
teoretică, în raport cu alte concepte conexe din 
mediul organizaŃional (dedicare profesională, 
angajamentul organizaŃional afectiv, pe de o 
parte şi epuizare profesională, pe de altă 
parte). 
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Abstract 
 
This study examined the cultural adaptation of the Multidimensional Aptitude Battery II in 
Romania. Cultural adaptation of the items and the standardization process are described. The 
psychometric characteristics of the Romanian version are shown to be excellent in terms of 
reliability and construct validity (intertest correlations and EFA). Further studies conducted in 
Romania are discussed, both on the correlation with other cognitive ability tests and on the 
criterion validity of the MAB-II. 
 
Keywords:  cognitive ability testing, cultural adaptation, norming, reliability, criterion validity 
 
Résumé 
 
Cette étude a examiné l`adaptation culturelle de la Multidimensional Aptitude Battery II en 
Roumanie. L`adaptation culturelle de ces questions et le processus de normalisation sont 
décrites. Les caractéristiques psychométriques de la version roumaine sont révélés excellents 
en termes de fiabilité et de validité (intertest corrélations et EFA). D`autres études menées en 
Roumanie sont examinées, à la fois sur la corrélation avec d`autres tests d`aptitudes cognitives 
et sur la validité de critère de la MAB-II. 
 
Mots clés:  test de la capacité cognitive, l`adaptation culturelle, normalisation, de fiabilité, de 
validité de critère 
 
 
Rezumat 
 
Studiul de faŃă a examinat adaptarea culturală a Bateriei Multidimensionale de Aptitudini II în 
România. Sunt descrise adaptarea culturală a itemilor şi procesul de standardizare. 
Caracteristicile psihometrice ale versiunii româneşti sunt excelente în termeni de fidelitate şi 
validitate de construct (corelaŃii intertest şi EFA). Sunt discutate studii ulterioare realizate în 
România, atât în ceea ce priveşte corelaŃiile cu alte teste de abilităŃi cognitive, cât şi validitatea 
de criteriu a MAB-II. 
 
Cuvinte cheie: testarea abilităŃii cognitive, adaptare culturală, etalonare, fidelitate, validitate de 
criteriu 
 

 

                                                
1O parte a datelor normative discutate în acest articol au fost raportate şi în Iliescu & GlinŃă (2008)  
2 Adresa de corespondenŃă: dragos.iliescu@testcentral.ro 
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Introducere 
 

Bateria Multidimensională de 
Aptitudini, versiunea II (MAB-II, 
Multidimensional Aptitude Battery-II) a fost 
proiectată pentru a furniza o măsură comodă şi 
scorabilă obiectiv a aptitudinii cognitive 
generale, adică a inteligenŃei. Rezultatele se 
prezintă sub forma unui profil care conŃine 5 
scoruri la subtestele verbale şi 5 scoruri la 
subtestele de performanŃă. 

Bateria MAB, ca şi revizia ei MAB-II, 
au fost realizate cu un singur gând: să ofere o 
soluŃie mai rapidă, cu administrare creion-
hârtie şi cu posibilitatea de administrare în 
grup, bazată pe o scorare obiectivă, pentru 
bateria WAIS, care, după cum se ştie, este un 
standard în domeniul testării aptitudinilor 
cognitive. Totuşi, bateria WAIS are o seamă de 
avantaje marcante care o fac dificil de utilizat 
chiar şi în contextul evaluării clinice şi practic 
imposibil de utilizat în contextul psihologiei 
muncii: durează mult, se administrează doar 
individual, pe bază de instrumentar complex şi 
se scorează (parŃial) subiectiv. Aşadar, după 
cum vom vedea, MAB-II oferă practic o formă 
rapidă, scorabilă obiectiv, administrabilă în 
grup, pentru modelul WAIS (Krieshok & 
Harrington, 1985). Fără a avea vreun item 
comun cu vreuna din formele WAIS, MAB-II 
obŃine cu un timp de aplicare înjumătăŃit şi cu o 
administrare mult mai facilă, corelaŃii foarte 
mari cu această baterie, capitalizând astfel de 
pe urma tuturor studiilor de validare realizate 
cu WAIS. 

 
Formatul itemilor, administrarea şi scorarea 
MAB-II 
 

MAB-II foloseşte itemi cu alegeri 
multiple pentru toate subtestele. Deşi 
conŃinutul lor merge de la verbal şi numeric 
până la imagini, în toate cazurile sarcina 
respondentului este să identifice, dintre cele 5 
variante, pe aceea care este corectă sau pe 
care o consideră corectă. Acest format al 
itemilor permite o înregistrare facilă a 
răspunsurilor pentru fiecare persoană, o 
scorare structurată, pentru care nu sunt 
necesare cunoştinŃe foarte profesioniste, 
precum şi scorarea, interpretarea şi 
prezentarea automată a datelor. Itemii sunt 
cuprinşi în două caiete de testare, unul pentru 
cele 5 teste Verbale şi unul pentru cele 5 teste 
de PerformanŃă. Fiecare din cele 10 subteste 
este administrat cu o limită de timp de 7 
minute. Testul poate fi scorat atât electronic, 
cât şi manual. 

Cele 5 subteste Verbale ale MAB-II 
sunt următoarele: InformaŃie („Information”), 

ÎnŃelegere („Comprehension”), Aritmetică 
(„Arithmetic”), SimilarităŃi („Similarities”) şi 
Vocabular („Vocabulary”). Cele 5 subteste de 
PerformanŃă conŃinute în MAB-II sunt: 
Simboluri numerice („Digit Symbol”), 
Completare de imagini („Picture Completion”), 
SpaŃial („Spatial”), Aranjarea de imagini 
(„Picture Arrangement”), Asamblarea de 
obiecte („Object Assembly”). MAB-II oferă 
scoruri pentru toate cele 10 subteste. În plus, 
MAB-II furnizează un scor IQ Verbal, un scor 
IQ PerformanŃă şi un scor IQ Complet. 

  
Prezentarea modific ărilor aduse MAB-II în 
procesul de adaptare la limba român ă şi la 
spa Ńiul cultural specific României 
 

Traducerea şi adaptarea MAB-II 
pentru limba română a necesitat un efort 
important, pentru a menŃine un echilibru între 
cerinŃele deŃinătorului licenŃei internaŃionale a 
testului (Sigma Assessment Systems) şi 
constrângerile culturale şi de limbă specifice 
României. Pe de o parte, este de înŃeles 
dorinŃa autorului, ori, în cazul nostru, a 
editorului internaŃional, de a Ńine testul cât mai 
apropiat cu putinŃă de forma sa originală, 
efectuând aşadar modificări minime. Această 
dorinŃă este întotdeauna înŃeleasă şi acceptată 
de autorii adaptării, cu atât mai mult cu cât nu 
se poate capitaliza de pe urma cercetărilor şi a 
studiilor de validare efectuate în alte culturi sau 
medii, decât în condiŃiile în care există o 
echivalenŃă suficient de clară între formele 
testului care circulă în noua cultură. 

Cu toate acestea, o simplă traducere 
nu este niciodată suficientă. Deşi există un 
mare număr de studii care confirmă 
performanŃa echivalentă, în culturi diferite, a 
marii majorităŃi a itemilor figurali (scala 
PerformanŃă) utilizaŃi în diferite teste de 
aptitudini mentale (de exemplu Maldonado & 
Geisinger, 2005), există tot atâtea dubii cu 
privire la performanŃa echivalentă a itemilor 
verbali. Majoritatea itemilor din testele verbale, 
care încarcă puternic componenta cristalizată 
a inteligenŃei, sunt itemi cu o rezonanŃă 
culturală puternică. Pilotarea MAB-II în 
România a demonstrat de altfel cu prisosinŃă, 
la nivelul analizei de item şi a analizei de 
distractor, faptul că o parte mare a itemilor 
verbali, în special din subtestele V1, V2, V4 şi 
V5, aveau o performanŃă insuficientă în 
contextul cultural românesc. 

Aşadar, cel mai intens efort şi cea mai 
substanŃială intervenŃie au avut loc în cazul 
subtestelor şi itemilor mai saturaŃi cultural. Am 
putea spune că este vorba de subtestele mai 
saturate de factorul cristalizat Gc din 
componenŃa inteligenŃei. În această situaŃie s-
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au aflat majoritatea itemilor din secŃiunea 
Verbală, precum şi subtestul de Completare de 
Imagini, din secŃiunea PerformanŃă. Itemii din 
aceste secŃiuni ale MAB vehiculează o 
informaŃie preponderent verbală, ceea ce îi 
face foarte receptivi la dimensiunea lingvistică 
şi culturală a celui care încearcă să rezolve 
subtestele respective.  

Adaptarea MAB-II la limba română nu 
s-a limitat, deci, la o simplă traducere. Adesea 
a fost nevoie de reformularea unor pasaje 
întregi, de înlocuiri de date şi nume cu 
semnificaŃie istorică, geografică sau culturală, 
cu altele, care poată funcŃiona de pe poziŃia de 
distractori sau chiar de pe cea de variantă 
corectă de răspuns. 

MAB-II este un test foarte elaborat din 
punct de vedere psihometric. Itemii săi sunt 
foarte echilibraŃi şi este evident, la o primă 
vedere, că s-a lucrat asupra lor pe baza 
analizei de distractor; acest avantaj al MAB-II a 
trebuit păstrat şi în varianta românească. 
Demersul de înlocuire a fost complicat foarte 
mult de faptul că a fost necesar ca, în cadrul 
itemilor testului, atât variantele corecte, cât 
distractorii, să fie înlocuiŃi cu entităŃi care să 
aibă aproximativ aceeaşi putere de atragere 
sau de discriminare ca şi variantele originale. 
Înlocuirile au fost pilotate în repetate rânduri şi 
au necesitat de cele mai multe ori intervenŃii 
suplimentare. În cele ce urmează vom face 
însă o trecere în revistă a tipului modificărilor 
efectuate pe fiecare subtest în parte. 

 
Modific ările operate asupra itemilor din 
scala Verbal ă 
 

V1 (INF): InformaŃie. Acest subtest 
verifică în mare măsură elemente de cultură 
generală, informaŃii pe care un om implicat 
normal în procesul de şcolarizare şi de 
socializare ar trebui să le cunoască. Evident, 
diferenŃele culturale sunt importante în acest 
subtest. Au fost operate modificări la şapte 
itemi din subtestul InformaŃie, însă acestea au 
constat doar în unele reformulări, fără impact 
substanŃial. Au fost realizate modificări minore, 
de genul transformărilor de unităŃi de măsură 
(mile/kilometri) sau a înlocuirii numelor unor 
animale exotice cu nume de animale mai 
cunoscute în aria noastră geografică sau mai 
studiate în sistemul de învăŃământ românesc. 
De exemplu, a fost înlocuit termenul 
„Whippoorwill“ (caprimulgul Ńipător, 
Caprimulgus vociferus) cu acela de 
„Cercopitec”, pe care l-am considerat mai puŃin 
exotic şi rar. 

Au fost, de asemenea, înlocuite unele 
expresii care denumeau realităŃi istorico-
geografice, cu anumite corespondente ale lor, 

mai apropiate de cultura română. De exemplu, 
a fost înlocuită Magna Carta cu Pactul 
Ribbentrop-Molotov (evident un subiect mult 
mai cunoscut în istoria românilor), sau „ sediul 
regalităŃii engleze” cu „sediul regalităŃii 
franceze”, mergând pe ideea că, cel puŃin 
pentru un larg segment al populaŃiei româneşti, 
fondul cultural învăŃat în şcoli are o filiaŃie mai 
degrabă franceză decât engleză, şi, mai 
degrabă s-a învăŃat în şcolile române despre 
Versailles decât despre Buckingham.  

V2 (COM): ÎnŃelegere. Acest subtest 
vizează aptitudinea de a evalua situaŃiile 
sociale, cu scopul de a identifica acele 
comportamente care sunt mai dezirabile social 
şi de a oferi argumente privind motivul pentru 
care sunt practicate sau menŃinute anumite 
legi sau cutume. Este evidentă puternica lui 
saturaŃie cu elemente cristalizate, culturale. La 
mulŃi itemi din acest subtest a fost nevoie de 
modificări substanŃiale care au condus, uneori, 
practic la rescrierea respectivilor itemi. Acest 
lucru a fost necesar pentru că subtestul de 
ÎnŃelegere vehiculează idei şi concepte cu un 
mare grad de specificitate culturală, de genul 
cutumelor legislative, a unor norme sociale sau 
chiar a unor proverbe populare. 

Şi la acest subtest, au fost operate 
unele modificări minore, cum ar fi transformări 
ale unor unităŃi de măsură, în conformitate cu 
sistemul utilizat în România. De exemplu, uncii 
şi pfunzi au fost transformate în grame şi 
kilograme (itemul 23). 

De asemenea, au fost operate în 
această subscală şi unele reformulări 
substanŃiale. Astfel, itemii 12, 14, 25 şi 28 au 
fost aproape în întregime schimbaŃi, 
păstrându-se din original numai ideea de bază 
a raŃionamentului şi domeniul din care se 
vehicula informaŃia: dacă era vorba de un 
proverb, a fost înlocuit tot cu un proverb, dacă 
era vorba de expresii juridice, itemul a fost 
reformulat tot în aceeaşi sferă. De exemplu, la 
itemul 12, expresia în original era „What does it 
mean to say: The grass is always greener on 
the other side”. Într-o traducere fidelă, expresia 
ar însemna „Iarba este întotdeauna mai verde 
de cealaltă parte”. Deşi traducerea reuşeşte, 
aparent, să formuleze destul de clar cerinŃa 
itemului respectiv, am considerat că mai 
potrivită ar fi o expresie mai pur românească, 
de genul „Găina vecinului e întotdeauna 
curcă”. Evident, a fost nevoie de reformularea 
majorităŃii variantelor de răspuns pentru a 
construi distractori eficienŃi pentru acest 
răspuns, în limba română.  

O situaŃie asemănătoare, dar forŃată 
de realitatea obiectivă, a fost şi aceea a 
itemului 28, care cerea să se găsească 
principala deosebire, specifică sistemului 
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juridic britanic, între „barrister” (avocat pledant) 
şi „solicitor” (avocat ce are voie să pledeze 
numai în anumite instanŃe inferioare, sau jurist-
consult). Evident că sistemul legislativ 
românesc nu face aceste deosebiri, iar itemul 
a fost reformulat în direcŃia „Care este 
deosebirea dintre un avocat şi un jurist”, iar 
variantele de răspuns au fost şi ele 
reformulate. 

V3 (ARI): Aritmetică. Datorită 
specificului său, acela de a solicita în special 
capacitatea subiectului de a face raŃionamente 
numerice, în acest subtest au fost operate 
foarte puŃine modificări, iar acestea au fost 
întotdeauna de suprafaŃă. De exemplu, s-a 
operat conversia preŃurilor mici ale unor 
obiecte (cărŃi, fructe etc.) din dolari şi cenŃi în 
lei şi bani, preŃurile păstrându-şi realismul şi în 
acest caz. Totuşi, preŃurile mari, cum ar fi 
acelea pentru maşină, de exemplu, au fost 
păstrate în dolari, căci echipa de cercetare a 
observat cu stupoare că acestea funcŃionează 
mai bine şi în context românesc, probabil şi 
datorită sistemului economic românesc, în care 
preŃurile la maşini şi proprietăŃi imobiliare sunt 
vehiculate întotdeauna într-o valută sau alta. 

S-a operat, de asemenea, conversia 
altor unităŃi de măsură: masa în kilograme, 
distanŃele în metri sau kilometri, viteza în 
kilometri pe oră etc., şi au fost înlocuiŃi unii 
termeni pentru a da o notă mai realistă şi mai 
familiară cu specificul românesc; de exemplu a 
fost înlocuit „baseball” cu „tenis”. 

V4 (SIM): SimilarităŃi. Subtestul 
SimilarităŃi necesită descoperirea şi 
clasificarea elementelor comune şi a 
deosebirilor dintre obiecte sau noŃiuni. În acest 
test, sunt folosite concepte fără un grad mare 
de specificitate sau specializare, astfel încât să 
nu fie nevoie de o cunoaştere aprofundată în 
anumite domenii. Chiar şi în acest caz, multe 
dintre noŃiunile vehiculate sunt mai specifice 
limbii engleze şi unor realităŃi din continentul 
american, de aceea a fost şi aici nevoie de 
unele intervenŃii şi modificări. 

Exemple ale unor modificări ceva mai 
mici, realizate pentru a face corespondenŃa cu 
realitatea românească în diferite domenii, ar fi 
înlocuirea termenului de „colonel” cu cel de 
„general”, iar expresia „commissioned officers” 
(ofiŃeri înaintaŃi prin ordin regal sau 
prezidenŃial) cu „ofiŃeri superiori”. 

Modificări majore au fost efectuate la 
nivelul itemilor 19, 27, 31, 33, 34. În cazul 
acestor itemi, expresiile folosite în limba 
engleză se bazau mult pe cuvinte 
polisemantice şi jocuri de sunete care nu se 
regăsesc în limba română. Evident, înlocuirile 
au fost făcute apoi şi la nivelul variantelor de 
răspuns pentru a se păstra un grup de 

distractori cât mai omogen. Am reuşit adesea 
să găsim şi jocuri de sunete mulŃumitoare 
pentru a păstra cât mai mult din caracteristicile 
şi dificultatea itemului original. 

De exemplu, unul dintre itemi cerea să 
se remarce asemănările dintre ceea ce 
denumeau doi termeni, „chaff” şi „jetsam”. 
Expresiile sunt greu de tradus în limba 
română, mai ales printr-un singur cuvânt: 
primul înseamnă pleavă, resturi tocate, lucruri 
fără valoare, dar şi a glumi, a tachina, iar al 
doilea înseamnă resturi, rămăşiŃe, bunuri 
aruncate peste bord şi aduse de valuri la mal. 
Distractorii originali făceau uz tocmai de aceste 
polisemii care erau imposibil de păstrat în 
limba română, de aceea au fost înlocuiŃi cu 
termeni care să redea măcar aproximativ 
sensul iniŃial, iar itemul respectiv a devenit: 
„Care este deosebirea dintre tărâŃe şi 
rumeguş”, cu variante de răspuns schimbate 
semnificativ, atât în cazul răspunsul corect, cât 
şi în cazul distractorilor. 

V5 (VOC): Vocabular. Subtest verbal 
prin excelenŃă, cu un mare grad de 
specificitate lingvistică şi culturală, testul 
Vocabular a necesitat intervenŃii şi modificări 
masive, atât la nivelul itemilor cât şi al 
distractorilor. Practic, s-a încercat pornirea de 
la cuvântul original şi construirea ulterioară a 
noilor variante de răspuns. DificultăŃi mai mari 
au produs itemii la care găsirea soluŃiei corecte 
se baza şi pe asemănări fonetice şi pe baza 
unor potenŃiale semnificaŃii pe care unele 
cuvinte le-ar fi putut stârni în mintea 
respondenŃilor tocmai pe baza combinaŃiei 
dintre caracterul necunoscut, ambiguu, a 
celorlalŃi distractori, şi a asemănărilor de sunet. 
Din 46 de itemi, 20 au suferit modificări 
substanŃiale, iar în alŃi zece a fost schimbat 
aproximativ o treime din conŃinut, incluzând 
variantele de răspuns.  

 
Modific ările operate asupra itemilor din 
scala Performan Ńă 
 

P2 (PC): Completare de imagini. 
Deşi subtestul Completare de imagini este un 
subtest prezentat într-o formă mai degrabă 
„spaŃială”, care solicită aptitudinea perceptivă a 
respondentului, precum şi atenŃia lui la detalii, 
modalitatea de oferire a răspunsului, adaptată 
pentru administrarea de grup, conduce la 
transpunerea sarcinii în domeniul verbal, ceea 
ce presupune, bineînŃeles, deosebiri 
importante când este vorba de adaptarea în 
altă limbă şi cultură. 

Numeroase modificări au fost operate, 
însă acestea se referă exclusiv la variantele de 
răspuns, datorită mai multor considerente. 
Subtestul solicită identificarea unui element 
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lipsă dintr-o imagine; răspunsul se marchează 
prin bifarea, dintr-o listă de cinci alegeri, a 
literei cu care începe termenul care 
desemnează elementul lipsă. Este evident că 
termenii englezeşti şi cei româneşti echivalenŃi 
nu încep întotdeauna cu aceeaşi literă, ci 
dimpotrivă, literele sunt diferite. Partea dificilă 
în înlocuirea acestor litere apărea atunci când 
variantele de răspuns începeau cu aceeaşi 
literă în limba română. În acele situaŃii a fost 
nevoie de adevărate exerciŃii de brainstorming 
în căutarea sau „inventarea” de-a dreptul a 
unor variante de răspuns care să se constituie 
atât în soluŃii pertinente cât şi în distractori cât 
mai buni.  

La subtestele P1 (DS): Simboluri 
numerice, P3 (SPA): SpaŃial, P4 (PA): Aranjare 
de imagini şi P5 (OA): Asamblare de obiecte, 
nu a fost efectuată nici o modificare. 
Subtestele acestea nu vehiculează informaŃie 
într-o modalitate verbală, care să conducă la 
deosebiri între limba română şi cea engleză. 

Faptul că, în ciuda modificărilor 
realizate la subtestele cu un conŃinut 
predominant verbal, calculele de fidelitate au 
stabilit coeficienŃi foarte buni, este o asigurare 
că acele modificări nu au fost făcute arbitrar, ci 
au reuşit să menŃină atât claritatea mesajelor 
comunicate, cât şi dificultatea itemilor şi a 
distractorilor. Suplimentar, analiza de distractor 
a stabilit patternuri foarte bune şi foarte 
similare cu cele existente pentru test în cultura 
americană. 
 
Standardizarea MAB-II în România 
 

Eşantionul utilizat în România pentru 
normarea MAB-II a urmărit îndeaproape 
caracteristicile globale ale populaŃiei româneşti 
desprinse din ultimul Recensământ al 
PopulaŃiei (2002), cu toate corecŃiile impuse de 
Institutul NaŃional de Statistică şi valabile la 
data de 10 februarie 2007 
(http://www.insse.ro). Acest efort a fost făcut 
pentru a se asigura o cât mai bună 

reprezentativitate pe principalele criterii 
demografice. 

Dintr-o bază de date de 4417 
înregistrări complete, au fost selectate, printr-
un program special, 3200 de persoane, care 
alcătuiesc eşantionul normativ al MAB-II, astfel 
încât această selecŃie să răspundă în cea mai 
mare măsură cerinŃelor de reprezentativitate. 

Pentru a răspunde cât mai complet 
literaturii de specialitate din domeniul testării 
aptitudinilor mentale, privind evoluŃia scorurilor 
de inteligenŃă generală în funcŃie de vârstă, 
eşantionul normativ românesc a fost generat 
pe 11 grupe de vârstă diferite, acestea fiind cât 
mai echilibrate şi mai uniforme cu putinŃă. 
Ulterior vom prezenta principalele caracteristici 
ale eşantionului normativ românesc, de 3200 
de persoane. 

Principalele rigori urmărite pentru 
includerea unei persoane evaluate în 
eşantionul normativ românesc al MAB-II au 
fost următoarele: numărul egal de bărbaŃi şi 
femei, numărul egal de persoane incluse într-
un interval de vârstă, precum şi caracterul 
reprezentativ din punctul de vedere al regiunii 
geografice. 

Eşantionul normativ românesc conŃine 
1600 de persoane de sex masculin şi 1600 de 
persoane de sex feminin, între 12 şi 74 de ani. 
Sunt reprezentaŃi câte 300 de participanŃi (150 
de sex masculin şi 150 de sex feminin) pentru 
fiecare din categoriile de vârstă 12-13, 14-15, 
16-17, 18-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-
64 şi 65-69 ani. Pentru categoria de vârstă 70-
74 ani sunt conŃinuŃi în eşantionul normativ 200 
de subiecŃi (100 de sex masculin şi 100 de sex 
feminin). Eşantionul are o distribuŃie geografică 
foarte bună, cu abateri minore de la distribuŃia 
populaŃiei României pe zone statistice, aşa 
cum se poate observa din Tabelul 1. De 
asemenea, Tabelele 2, 3 şi 4 prezintă 
distribuŃia eşantionului normativ românesc în 
funcŃie de educaŃie şi de mediul de 
provenienŃă. 

 
 

Tabelul 1.  DistribuŃia eşantionului normativ românesc al MAB-II, în funcŃie de zona statistică 
 

Zona statistică 
Eşantionul MAB 

PopulaŃia României % 
N % 

1. Nord - Est 528 16.50 17.17 
2. Sud - Est 397 12.41 13.16 
3. Sud 497 15.53 15.48 
4. Sud - Vest 357 11.16 10.74 
5. Vest 290 9.06 8.97 
6. Nord - Vest 403 12.59 12.64 
7. Centru 365 11.41 11.68 
8. Bucureşti 363 11.34 10.14 
Total 3200 100.00 100.00 
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Tabelul 2.  Prezentare comparativă a nivelului de educaŃie al subiecŃilor incluşi în eşantionul MAB-II, comparativ 
cu nivelul populaŃiei generale din România 
 

Nivelul de educaŃie BărbaŃi Femei Raport B/F % PopulaŃia României % Raport B/F % 
N % N % MAB BărbaŃi Femei PopulaŃia 

generală 
Gimnazial 517 32.31 446 27.88 1.16 21.36 21.24 1.01 
Liceal 589 36.81 425 26.56 1.39 12.06 14.88 .81 
Profesional 158 9.88 139 8.69 1.14 11.19 6.39 1.75 
Postliceal 99 6.19 224 14.00 .44 0.98 1.33 .74 
Superior 151 9.44 300 18.75 .50 4.69 5.88 .80 
Nedeclarat 86 5.38 66 4.13 1.30 - - - 
Total 1600 100.00 1600 100.00  50.28 49.72  

 
Tabelul 3.  ComparaŃie între bărbaŃi şi femei pe eşantionul MAB-II românesc, în ceea ce priveşte numărul anilor 
de şcolarizare 
 

Ani de şcolarizare BărbaŃi Femei 
N % N % 

8 517 32.31 446 27.88 
12 747 46.69 564 35.25 
14 99 6.19 224 14.00 
16 151 9.44 300 18.75 
Nedeclarat 86 5.38 66 4.13 
Total 1600 100.00 1600 100.00 
Număr mediu ani şcolarizare 11.16 11.91 

 
Tabelul 4.  ComparaŃie între bărbaŃi şi femei pe eşantionul MAB-II românesc, în ceea ce priveşte mediul de 
provenienŃă 
 

Mediul de provenienŃa BărbaŃi Femei 
N % N % 

Urban 1080 67.50 1108 69.25 
Rural 520 32.50 492 30.75 
Total 1600 100.00 1600 100.00 

 
 
Stabilitatea test-retest a MAB-II 
 

Eşantionul ales pentru a calcula 
coeficientul de fidelitate test-retest a fost 
format din 71 de persoane, dintre care 24 au 
fost elevi de liceu în an terminal (clasa a 12-a), 
iar 47 au fost studenŃi şi cursanŃi la studii de 
masterat în specializările comunicare şi 
publicitate. Perioada după care s-a realizat a 
doua administrare a MAB-II a fost cuprinsă 
între 13 şi 22 de zile. 

Tabelul 5 prezintă datele care Ńin de 
fidelitatea test-retest a MAB-II, aşa cum au 
reieşit acestea pentru varianta românească a 
testului. CoeficienŃii de fidelitate test-retest din 
Tabelul 5 se referă atât la scorurile brute cât şi 
la scorurile standardizate (note T pentru 
subteste, respectiv note IQ pentru scalele 
PerformanŃă, Verbală şi Totală). După cum se 
observă, în general se manifestă creşteri la a 

doua administrare a MAB-II, însă aceste 
creşteri sunt minime, ceea ce sugerează că, 
cel puŃin pentru acest tip de populaŃie şi după 
un interval de timp asemănător cu cel pe care 
l-am prezentat, efectul memoriei şi cel de 
învăŃare nu influenŃează semnificativ scorurile.  

Valorile coeficienŃilor de fidelitate sunt 
plasaŃe între .88 şi .95 la subtestele din scala 
Verbală şi între .85 şi .97 pentru subtestele din 
scala PerformanŃă. Pentru scalele compozite, 
coeficienŃii de fidelitate sunt foarte buni, 
situându-se peste valori de .94, în cazul 
scorurilor brute, şi .95 în cazul scorurilor 
standardizate. Manualul tehnic românesc al 
testului (Iliescu & GlinŃă, 2008) prezintă şi 
erorile standard de măsurare şi intervale de 
încredere pentru scoruri, care au fost calculate 
conform indicaŃiilor lui Nunnaly (1978) şi 
Glutting, McDermott & Stanley (1987). 
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Tabelul 5.  CoeficienŃii de stabilitate test-retest pentru subtestele si scalele MAB-II, calculată pentru România 
 

Subtest Scoruri brute Scoruri T / IQ 
Media 
Test 1 

Media 
Test 2 

Stabilitatea 
test-retest 

Media 
Test 1 

Media 
Test 2 

Stabilitatea 
test-retest 

V1. InformaŃie (INF) 18.73 18.85 .88 54.65 54.84 .88 
V2. ÎnŃelegere (COM) 16.42 16.46 .91 52.62 52.70 .91 
V3. Aritmetică (ARI) 12.85 12.85 .92 55.02 55.02 .92 
V4. SimilarităŃi (SIM) 21.18 21.10 .88 54.28 54.16 .88 
V5. Vocabular (VOC) 23.89 24.08 .95 52.87 53.06 .95 
P1. Simboluri numerice (DS) 24.31 24.38 .97 56.72 56.83 .97 
P2. Completare de imagini (PC) 21.61 21.72 .94 58.83 59.07 .94 
P3. SpaŃial (SPA) 31.00 31.30 .85 59.86 60.21 .85 
P4. Aranjare de Imagini (PA) 10.87 10.85 .85 54.52 54.44 .85 
P5. Asamblare de obiecte (OA) 10.75 10.77 .92 53.94 54.00 .92 
Scala Verbală 93.07 93.34 .96 106.98 107.10 .96 
Scala PerformanŃă 98.54 99.01 .94 113.06 113.32 .95 
Scala Totală 191.61 192.35 .96 111.51 111.73 .96 

Notă: N=71; Mediile subtestelor sunt prezentate atât în scoruri brute cât şi în note standardizate T. Pentru 
scalele Verbală, PerformanŃă, şi Totală, primele medii sunt exprimate în sume de scoruri brute, iar 
ultimele sunt scoruri standardizate IQ. 

 
Consisten Ńa intern ă a MAB-II 
 

ConsistenŃa internă, evaluată de noi 
pe baza coeficientului Alpha Cronbach, 
reprezintă o estimare a fidelităŃii unui 
instrument, obŃinută dintr-o singură 
administrare a testului. Cronbach (1951) a 
numit Alpha acest coeficient, pentru că avea 
de gând să continue cu alŃi indici. Coeficientul 
său reprezintă o extensie a unei versiuni mai 
timpurii, şi anume Formula 20 a lui Kuder-
Richardson (KR-20), variantă care fusese 
dezvoltată pentru itemi dihotomici. 

Unii metodologi cer ca valoarea 
coeficientului de consistenŃă internă, pentru o 
scală, să fie de minim .70, iar acest coeficient 
să fie obŃinut pe un eşantion substanŃial. 
Această regulă trebuie însă aplicată cu atenŃie, 

mai ales când este vorba de instrumente care 
conŃin itemi care nu respectă în mod sistematic 
premisele teoretice specifice coeficientului 
Alpha (covarianŃe egale). Mai degrabă este 
important să se aibă în vedere scopul pentru 
care este utilizat un instrument. De exemplu, 
un instrument inclus într-o baterie de teste va fi 
special conceput să fie mai scurt, chiar cu 
preŃul scăderii coeficientului de consistenŃă 
internă. În schimb, atunci când se cer 
măsurători cu un grad ridicat de acurateŃe, 
trebuie să i se acorde o atenŃie specială valorii 
acestui coeficient.  

În cazul MAB-II, deşi mai potrivită ar fi 
fost folosirea formulei KR-20, am preferat 
utilizarea tot a coeficientului Alpha Cronbach, 
recodând itemii cu valorile 1, pentru răspuns 
corect şi 0, pentru răspuns incorect. 

 

Tabelul 6.  CoeficienŃii de consistenŃă internă Alpha Cronbach, pentru MAB-II 

 

Subtest Alpha 
V1. InformaŃie (INF) 0.92 
V2. ÎnŃelegere (COM) 0.78 
V3. Aritmetică (ARI) 0.94 
V4. SimilarităŃi (SIM) 0.76 
V5. Vocabular (VOC) 0.87 
P1. Simboluri numerice (DS) 0.87 
P2. Completare de imagini (PC) 0.85 
P3. SpaŃial (SPA) 0.77 
P4. Aranjare de Imagini (PA) 0.90 
P5. Asamblare de obiecte (OA) 0.94 
Scala Verbală 0.80 
Scala de PerformanŃă 0.86 
Scala Totală 0.85 
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După cum se observă în Tabelul 6, 
doar subtestele Aritmetică, Completare de 
Imagini şi Aranjare de Figuri prezintă 
coeficienŃi de consistenŃă internă ceva mai 
mici, sub .80, dar totuşi foarte buni. Este 
interesant de amintit faptul că subtestele 
Aritmetică şi Completare de Imagini sunt 
printre cele mai controversate în ceea ce 
priveşte factorii pe care îi încarcă în analizele 
factoriale ale testului. Este posibil ca tocmai 
acest lucru să constituie o explicaŃie pentru 
valorile relativ mai mici ale coeficienŃilor Alpha 
pentru aceste subteste. 

Astfel, Kranzler (1991) a realizat un 
studiu pe 101 studenŃi (52 de femei şi 49 de 
bărbaŃi) ai UniversităŃii Berkley din California, 
cu scopul de a reproduce structura factorială a 
MAB şi de a verifica validitatea de construct a 
testului. În acest sens, a fost utilizată varianta 
iniŃială a testului (Jackson, 1984). Rezultatele 
au fost mai degrabă negative, în sensul că s-a 
confirmat existenŃa unui factor general g extras 
din scorurile celor 10 subteste, dar acest factor 
general explica din varianŃa scorurilor mai puŃin 
decât factorul similar al WAIS-R (Wechsler, 
1981), testul după modelul căruia a fost 
dezvoltată varianta iniŃială a MAB. Aşa cum 
admite şi autorul studiului, rezultatul poate fi 
datorat eşantionului format de studenŃi, care 
determină aşa numită eroare de restrângere a 
varianŃei scorurilor. 

Mai mult, au fost identificaŃi şi doi 
factori primari, similari cu factorii Verbal şi 
PerformanŃă din structura propusă de Jackson 

(1984). Totuşi, două dintre subteste au 
încărcat factori opuşi faŃă de modelul propus 
de autorul MAB. Este vorba tocmai de 
subtestul Aritmetică, din scala Verbală, şi de 
cel de Completare de Imagini, din scala 
PerformanŃă. Se pare că aceste două subteste 
au într-adevăr o consistenŃă internă mai 
scăzută şi conŃin elemente care acoperă şi alte 
constructe decât cele presupuse din punct de 
vedere teoretic. Fenomenul este vizibil probabil 
doar pe anumite eşantioane, pentru că, aşa 
cum am arătat, pe eşantionul normativ 
românesc, structura factorială a MAB-II este 
exact cea propusă de Jackson (1998). 

 
Intercorela Ńiile scalelor şi analiza factorial ă 
pentru MAB-II 
 

Tabelul 7 prezintă intercorelaŃiile dintre 
cele zece subteste ale MAB-II, aşa cum au fost 
acestea calculate pentru eşantionul normativ 
românesc. Toate corelaŃiile sunt pozitive şi 
semnificative statistic la un p<.01. Se observă 
o tendinŃă generală a subtestelor din scala 
Verbală de a corela mai puternic între ele, la 
fel ca şi subtestele din scala PerformanŃă. Din 
scala Verbală, subtestele care au corelat cel 
mai puternic cu subteste din scala PerformanŃă 
sunt cele de Informa Ńie, Aritmetic ă şi 
Similarit ăŃi. Din scala PerformanŃă, au obŃinut 
corelaŃii mai însemnate cu dimensiuni din 
Verbală subtestele Simboluri Numerice, 
Completare de Imagini şi, mai ales, Aranjare 
de Imagini. 

 

Tabelul 7.  Matricea de intercorelaŃii dintre subtestele MAB-II, calculată pe eşantionul normativ românesc 

 

 INF COM ARI SIM VOC DS PC SPA PA OA 

V1. InformaŃie (INF) -          
V2. ÎnŃelegere (COM) .63 -         
V3. Aritmetică (ARI) .56 .57 -        
V4. SimilarităŃi (SIM) .62 .67 .53 -       
V5. Vocabular (VOC) .64 .73 .53 .75 -      
P1. Simboluri numerice (DS) .36 .23 .40 .40 .28 -     
P2. Completare de imagini (PC) .40 .27 .33 .39 .28 .52 -    
P3. SpaŃial (SPA) .32 .20 .31 .22 .16 .50 .50 -   
P4. Aranjare de Imagini (PA) .39 .20 .34 .36 .23 .52 .56 .46 -  
P5. Asamblare de obiecte (OA) .44 .28 .41 .38 .25 .42 .53 .45 .62 - 

Notă: Toate valorile exprima corelaŃii semnificative la p<.01. 

 
Pentru o mai exactă evaluare a 

modului în care se grupează subtestele, au 
fost conduse două tipuri de analiză factorială 
exploratorie. În primul tip de analiză, pentru 
clarificarea soluŃiei factoriale s-a efectuat o 
rotaŃie Oblimin. Această strategie este 
recomandată, în literatura de specialitate 
(Sava, 2004) în cazul în care cercetătorul are 

deja informaŃii şi rezultate care confirmă faptul 
că factorii care ar urma să rezulte sunt 
intercorelaŃi. 

În această situaŃie se află, de obicei, 
componentele oricărui test de abilităŃi mentale, 
care corelează pozitiv datorită factorului comun 
g, aflat la baza tuturor abilităŃilor mentale. 
Datorită faptului că autorul testului realizează 
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şi prezintă în manualul original o rotaŃie 
Varimax (Jackson, 1998), am recurs şi la acest 
procedeu.  

Tabelul 8 prezintă, în paralel, 
rezultatele obŃinute în cele două tipuri de 
rotaŃie. 

 

Tabelul 8 . Structura factorială a MAB-II, varianta românească 
 

Subtestele MAB-II V P G 
Varimax Oblimin Varimax Oblimin 

V1. InformaŃie (INF) .754 .810 .340 .498 .68 
V2. ÎnŃelegere (COM) .879 .876 .083 .275 .78 
V3. Aritmetică (ARI) .671 .728 .336 .476 .56 
V4. SimilarităŃi (SIM) .824 .861 .260 .435 .75 
V5. Vocabular (VOC) .896 .892 .081 .277 .81 
P1. Simboluri numerice (DS) .225 .377 .718 .750 .57 
P2. Completare de imagini (PC) .215 .376 .763 .792 .63 
P3. SpaŃial (SPA) .084 .245 .749 .749 .57 
P4. Aranjare de imagini (PA) .159 .330 .802 .817 .67 
P5. Asamblare de obiecte (OA) .247 .402 .737 .773 .60 

Notă: Factorul G reprezintă prima componentă principală nerotită. V reprezintă factorul Verbal iar P reprezintă 
factorul PerformanŃă.  

 
După cum se observă, ambele soluŃii 

factoriale sunt oarecum asemănătoare; ele 
reproduc soluŃia factorială prezentată de 
Jackson în manualul original (1998), când a 
folosit un eşantion de 3121 elevi de liceu cu 
vârsta între 16 şi 19 ani. De data aceasta, 
eşantionul folosit este unul reprezentativ la 
nivel naŃional pentru populaŃia României, ceea 
ce conferă datelor o mult mai mare relevanŃă, 
importantă mai ales pentru că una dintre 
criticile la adresa soluŃiei factoriale propuse de 
Jackson pentru MAB-II a fost tocmai eşantionul 
nereprezentativ folosit. Evaluarea saturaŃiei 
factorilor din Tabelul 8 arată separaŃia 
subtestelor MAB-II în Verbale şi de 
PerformanŃă. Subtestele din secŃiunea Verbală 
definesc în mod coerent primul factor, pe când 
cele din secŃiunea PerformanŃă definesc al 
doilea factor. 

În cazul analizelor factoriale realizate 
pe eşantionul normativ românesc al MAB-II, 
cei doi factori (V şi P) au explicat un procent de 
66.18%  din varianŃa scorurilor.  

 
Compara Ńie între MAB şi Raven APM 
(Advanced Progressive Matrices) 
 

Matricile Progresive Avansate Raven 
(RAPM) (Raven, 1960) reprezintă o măsură 
nonverbală a aptitudinii intelectuale şi este 
unul din indicatorii g cu cea mai largă utilizare. 
Matricele Progresive Raven (Raven, 1960) 
sunt considerate un test de raŃionament 
inductiv, prezentat într-o formă non-verbală. 
Itemii solicită celui căruia i se administrează 
testul să folosească un anumit model sau o 
serie de modele vizuale pentru a infera reguli, 
şi să folosească aceste reguli pentru a 

identifica itemul următor sau partea care 
lipseşte dintr-o serie. Mai mulŃi autori consideră 
testul Raven ca fiind o măsură a abilităŃii 
intelectuale generale şi a factorului g al lui 
Spearman. 

CorelaŃiile RAPM cu MAB-II au fost 
calculate în România pe un eşantion de 186 de 
persoane, cu vârste între 17 şi 27 de ani 
(m=20.65, SD=2.91), dintre care 74 bărbaŃi 
(39.8%) şi 112 femei (60.2%). Ca nivel de 
studii, eşantionul a fost compus din elevi de 
liceu şi studenŃi, în proporŃii foarte apropiate. 
Datele obŃinute sunt cuprinse în Tabelul 9. 

După cum se poate observa, corelaŃiile 
iau valori între .19 (subtestul Vocabular) şi .56 
(subtestul Asamblare de obiecte), şi pot fi 
considerate mai degrabă medii ca amplitudine. 
Trebuie Ńinut cont, desigur, în acest context, de 
fenomenele de restrângere a varianŃei 
scorurilor (”range restriction”), datorate faptului 
că populaŃia cuprinsă în acest eşantion este 
destul de omogenă în ceea ce priveşte nivelul 
de studii şi vârsta. Este de aşteptat ca, în 
condiŃiile unui eşantion mai eterogen, 
corelaŃiile dintre MAB-II şi testul Raven să fie 
mai ridicate. 

Totuşi, este interesant de remarcat 
faptul că, exact ca şi în studiul similar al lui 
Kranzler & Jensen (1991), realizat pe un 
număr de 103 de studenŃi ai UniversităŃii 
California şi, de altfel, consonant cu aşteptările 
avute faŃă de relaŃionarea celor două teste, 
există legături substanŃiale între Raven şi scala 
PerformanŃă a MAB-II. Subtestele din scala 
Verbală obŃin corelaŃii ceva mai scăzute. 

Datele se încadrează logic în 
aserŃiunile literaturii de specialitate, care 
descrie testul Raven ca o măsură a inteligenŃei 
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mai degrabă saturată cu factorul Gf (de 
inteligenŃă fluidă) şi mai puŃin saturată în 
factorul Gc (inteligenŃă cristalizată). Aşadar, nu 
este de mirare că MAB-II are cu Raven 
corelaŃii de doar .39 în factorul verbal şi de .52 

în factorul PerformanŃă, iar cel mai convingător 
coeficient de corelaŃie este cel cu subtestul 
Asamblare de obiecte, un subtest figural care 
are o parte din caracteristicile matricelor 
progresive. 

 

Tabelul 9.  CorelaŃii între MAB-II şi Raven APM (Advanced Progressive Matrices), pentru un eşantion românesc 
de N=186 
 

Subtest CorelaŃii 
Verbală  
     V1. InformaŃie (INF) .29 
     V2. ÎnŃelegere (COM) .28 
     V3. Aritmetică (ARI) .43 
     V4. SimilarităŃi (SIM) .27 
     V5. Vocabular (VOC) .19 
PerformanŃă  
     P1. Simboluri numerice (DS) .31 
     P2. Completare de imagini (PC) .39 
     P3. SpaŃial (SPA) .45 
     P4. Aranjare de imagini (PA) .38 
     P5. Asamblare de obiecte (OA) .56 
Scale generale  
     IQ Verbal .39 
     IQ PerformanŃă .52 
     IQ Total .50 

 
 

Compara Ńie între MAB şi GAMA (General 
Ability Measure for Adults) 

Testul GAMA (General Ability Measure 
for Adults, Naglieri & Bardos, 1997) este 
proiectat pentru a evalua aptitudinea 
intelectuală, utilizând designuri abstracte. Au 
fost utilizate în acest sens figuri abstracte 
nonverbale, mai degrabă decât itemi cu un 
conŃinut verbal, cu scopul de a minimiza 
efectele pe care cunoştinŃele, exprimarea 
verbală şi înŃelegerea verbală le-ar putea avea 
asupra scorurilor testului. 

GAMA evaluează aptitudinea mentală 
generală cu ajutorul unor itemi care necesită 
utilizarea raŃionamentului şi a logicii în 
rezolvarea de probleme. Instrumentul este 
format din 66 de itemi organizaŃi în patru 
subteste: IdentităŃi, Analogii, Succesiuni şi 
ConstrucŃii. Rezultatele testului includ un 
coeficient de inteligenŃă (IQ) GAMA, cu o 
medie de 100 şi o abatere standard de 15, şi 
scoruri standardizate pentru fiecare dintre 
subscale, cu o medie de 10 şi o abatere 
standard de 3. Prin conŃinutul itemilor şi prin 
modalitatea de administrare, se consideră că 
GAMA este unul dintre testele cu cea mai 
ridicată saturaŃie în factorul g de inteligenŃă 
generală, excelând în capacitatea de a evalua 
componenta fluidă Gf a acestui metafactor.  

Tabelul 10 prezintă corelaŃiile dintre 
scorurile MAB-II şi cele ale GAMA, calculate 
pe un eşantion de 167 de persoane, dintre 
care 79 de sex masculin (47.3%) şi 88 de sex 
feminin (52.7%). Vârsta persoanelor incluse în 
eşantion este între 12 şi 53 de ani, cu o 
majoritate detaşată însă în zona 14-15 ani 
(91.0% dintre cei incluşi în eşantion au vârsta 
mai mică sau egală cu 15 ani). În consecinŃă, 
în ceea ce priveşte nivelul de educaŃie, 
predomină studiile gimnaziale şi liceale.  

La nivelul scalelor şi al scorurilor totale 
se observă o corelaŃie mai ridicată între scala 
PerformanŃă şi scorul IQ Total al GAMA, decât 
între scala Verbală şi acelaşi scor. Acest lucru 
este în direcŃia aşteptată şi firească, având în 
vedere constructele implicate: este evident că 
secŃiunea spaŃial-figurală a MAB-II măsoară 
procese cognitive mai asemănătoare cu cele 
incluse într-un test exclusiv figural - abstract 
precum GAMA. 

În ceea ce priveşte scorurile totale, 
MAB-II şi GAMA prezintă o corelaŃie 
semnificativă relativ ridicată (.57). Având în 
vedere relativa omogenitate a eşantionului, cu 
mai mult de 90% dintre cei incluşi prezentând 
un nivel similar de studii şi vârstă aproape 
identică, este de aşteptat ca, pe un eşantion 
mai eterogen, corelaŃiile să fie mai ridicate. 
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Tabelul 10.  CorelaŃiile dintre subtestele MAB-II şi subtestele GAMA, pe un eşantion românesc N=167 
 

 IdentităŃi Analogii Succesiuni ConstrucŃii IQ GAMA 

Verbal      
   V1. InformaŃie (INF) .25** .43** .52** .30** .49** 
   V2. ÎnŃelegere (COM) .31** .31** .39** .17* .37** 
   V3. Aritmetică (ARI) .21** .21** .21** .16* .24** 
   V4. SimilarităŃi (SIM) .12 .23** .27** .12 .24** 
   V5. Vocabular (VOC) .02 .06 .23** -.02 .11 
PerformanŃă      
   P1. Simboluri numerice (DS) .33** .37** .29** .16* .36** 
   P2. Completare de imagini (PC) .20* .17* .19* .14 .22** 
   P3. SpaŃial (SPA) .30* .44** .51** .32** .51** 
   P4. Aranjare de Imagini (PA) .25** .40** .34** .28** .41** 
   P5. Asamblare de obiecte (OA) .38** .51** .46** .25** .51** 
Scale generale      
   IQ Verbal .23** .32** .44** .18* .38** 
   IQ PerformanŃă .40** .52** .51** .32** .56** 
   IQ Total .38** .51** .57** .31** .57** 

Notă:  * p<.05, ** p<.01. 

 
Compara Ńie între MAB şi WAIS-R (Wechsler 
Adult Intelligence Scale, Revised) 
 

Bateria MAB, ca şi revizia ei în MAB-II, 
au fost realizate cu un singur gând: să ofere o 
soluŃie mai rapidă, cu administrare creion-
hârtie şi cu posibilitatea de administrare în 
grup, bazată pe o scorare obiectivă, pentru 
bateria WAIS, care, după cum se ştie, este un 
standard în această arie, dar durează mult, se 
administrează doar individual, pe bază de 
instrumentar complex şi se scorează (parŃial) 
subiectiv. RaŃionamentul original al autorului 
este expus în manualul românesc al testului 
(Iliescu & GlinŃă, 2008, pp. 8-9, 13-16) şi este 
confirmat ca principiu şi de literatura de 
specialitate (de exemplu Krieshok & 
Harrington, 1985). 

Natura scalelor şi a itemilor este atât 
de convingătoare din acest punct de vedere 
încât nu ar trebui să existe dubii privind 
adresarea aceloraşi zone de manifestare ale 
inteligenŃei, ca şi în cazul bateriei WAIS. 
Natura itemilor şi a scalelor este expusă în 
manualul românesc al testului (Iliescu & GlinŃă, 
2008, pp. 9-13). 

Faptul că Douglas Jackon a avut 
succes cu această iniŃiativă este demonstrat 
de corelaŃiile extrem de mari ale MAB şi MAB-
II cu familia de teste WAIS. Manualul 
românesc al testului (Iliescu & GlinŃă, 2008) 
prezintă aceste corelaŃii (pg. 152-153), arătând 
că diverse cercetări, realizate pe baza unor 
eşantioane diferite, în situaŃii diferite, pe 
populaŃii diferite (Jackson, 1984) ajung la 
concluzia că cele două teste sunt foarte 
puternic corelate. Aceste concluzii sunt 

confirmate şi mai recent de Carless (2000) şi 
de Gignac (2006). 

CorelaŃiile MAB-II sunt extrem de mari: 
se plasează în palierul cuprins între partea 
superioară a .70 şi partea inferioară a lui .90, 
pentru scorurile subtestelor, sunt de .97 şi .96 
pentru factorii P şi V şi de .99 pentru scorul 
total de inteligenŃă. Acestea sunt corelaŃii care 
deseori nu se pot regăsi nici chiar între forme 
paralele ale aceluiaşi test. În acest context, pe 
bună dreptate afirmăm că MAB-II poate fi privit 
ca o formă creion-hârtie a WAIS (în special 
WAIS-R şi WAIS-III), capitalizând de pe urma 
tuturor dovezilor de validitate oferite de-a 
lungul timpului de WAIS. 

Aceste corelaŃii au fost demonstrate şi 
pentru România, într-o cercetare încă 
nepublicată (aflată în curs de publicare), ale 
cărei premise şi rezultate le prezentăm pe 
scurt în continuare. 

Culegerea de date a fost desfăşurată 
în perioada februarie-aprilie 2008, totalizând 
un eşantion de 159 de participanŃi. Dintre 
aceştia, 81 (50.94%) sunt de sex masculin şi 
78 (49.06%) sunt de sex feminin. Vârsta 
participanŃilor este cuprinsă între un minim de 
18 şi un maxim de 68 de ani (m=37.49, 
SD=14.28). Dintre participanŃi, 50 (31.45%) au 
vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani, 48 
(30.19%) între 30 şi 39 ani, 21 (13.21%) între 
40 şi 49 ani, 20 (12.58%) între 50 şi 59 ani, 18 
(11.32%) au vârsta de peste 60 de ani, iar 2 nu 
şi-au declarat vârsta. Un număr de 57 
(35.85%) a declarat educaŃie gimnazială, 48 
(30.19%) educaŃie liceală, 20 (12.58%) 
educaŃie profesională, 17 (10.69%) educaŃie 
postliceală şi 17 (10.69%) educaŃie superioară. 
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Un număr de 125 (78.62%) provin din mediul 
urban şi doar 34 (21.38%) din mediul rural. 

Datele au fost culese de la participanŃi 
pe bază de voluntariat, comunicându-li-se 
scopul experimental al cercetării. Metoda de 
eşantionare a fost de convenienŃă, pe baza 
principiului bulgărelui („snowball sample”). 
ParticipanŃii au completat MAB-II în grupuri de 
4-9 persoane, iar WAIS-R li s-a administrat 

individual. Datele brute au fost convertite în 
scoruri T pe baza eşantioanelor generale şi nu 
a celor specifice vârstei. Pentru MAB-II a fost 
utilizat eşantionul publicat în manualul tehnic 
românesc (Iliescu & GlinŃă, 2008). Pentru 
WAIS-R a fost utilizat eşantionul publicat în 
varianta americană a testului (Wechsler, 
1981), de vreme ce testul nu a fost încă 
etalonat pentru România. 

 

Tabelul 11.  CorelaŃiile MAB-II cu WAIS-R, calculate pentru un eşantion românesc 
 

Subtest r 
V1. InformaŃie (INF) .91 
V2. ÎnŃelegere (COM) .82 
V3. Aritmetică (ARI) .83 
V4. SimilarităŃi (SIM) .85 
V5. Vocabular (VOC) .93 
P1. Simboluri numerice (DS) .82 
P2. Completare de imagini (PC) .86 
P3. SpaŃial (SPA) .83 
P4. Aranjare de imagini (PA) .85 
P5. Asamblare de obiecte (OA) .86 
Scala Verbală .94 
Scala PerformanŃă .96 
Scala Totală .96 

 
Tabelul 11 prezintă corelaŃiile obŃinute. 

Toate corelaŃiile sunt semnificative din punct 
de vedere statistic la un prag de p<.0001. 
Considerăm aşadar că şi pentru România 
aceste corelaŃii se confirmă, iar instrumentul 
poate capitaliza de pe urma tuturor dovezilor 
de validitate de criteriu publicate pentru testele 
Wechsler pentru adulŃi. 

Dacă pentru MAB-II lista publicaŃiilor 
care confirmă validitatea de criteriu este mai 
degrabă scurtă, nedepăşind 20 de titluri, 
evident, pentru WAIS lista este extrem de 
voluminoasă şi cuprinde probabil peste 10000 
de titluri.  

Aşadar, principial, MAB-II poate fi 
considerat a fi la fel de valid ca şi testele 
familiei Wechsler pentru adulŃi. 

 
Concluzii 
 

Am prezentat câteva din dovezile de 
validitate de criteriu care au fost culese pentru 
MAB-II în România. În cazurile chestionarelor 
psihometrice validate la nivel internaŃional, al 
chestionarelor celebre, pentru care dovezile de 
validitate sunt multiple, se consideră în general 
că o validare principială, pe larg, în absolut 
toate aspectele, nu este necesară pentru 
variantele adaptate în alte culturi, dacă sunt 
întrunite anumite criterii (Drasgow & Probst, 
2005; Merenda, 2005). În mod special, nu este 
necesar să fie reproduse toate studiile 

internaŃionale de validare, în condiŃiile în care 
poate fi demonstrată echivalenŃa formei 
adaptate cu forma originală a testului (Van de 
Vijver & Poortinga, 2005). Acest aspect a fost 
tratat în manualul tehnic al testului (Iliescu & 
GlinŃă, 2008). Cu toate acestea, au fost 
prezentate mai sus dovezi culese în România, 
care confirmă faptul că MAB-II este puternic 
corelat cu scorurile WAIS-R, motiv pentru care 
ar trebui să capitalizeze de pe urma tuturor 
cercetărilor şi studiilor care probează 
validitatea WAIS-R. De asemenea, au fost 
prezentate dovezi directe, provenind din 
cercetări realizate în România, cu privire la 
corelaŃia adecvată cu succesul academic şi cu 
performanŃa profesională, pe de o parte atunci 
când acestea sunt măsurate obiectiv, iar pe de 
altă parte şi atunci când pentru acestea se 
oferă măsurări subiective. 

Detaliile prezentate aici despre MAB-II, 
despre demersul de adaptare culturală şi 
etalonare la populaŃia României, precum şi 
dovezile de validitate acumulate pe parcursul 
ultimilor trei ani cu acest instrument în 
România recomandă MAB-II ca una din cele 
mai valide baterii comprehensive pentru 
testarea aptitudinilor cognitive existente la 
acest moment la dispoziŃia psihologului român. 
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Abstract  
 
This paper explores the use of biodata as a selection method. Starting from the definition of the 
term, its content, as well as the elaboration of specific instruments and the validity of biodata 
use, this paper offers a holistic picture on biographical data used in selection, providing 
suggestions for practitioners as well as researchers.  
  
Key words:  selection, biodata, biographical questionnaire 
 
Résumé 
 
La présente étude explore l`utilisation de biodata comme un mode de sélection profesionnelle. 
À partir de la définition de la notion, son contenu, ainsi que l`élaboration d`instruments 
spécifiques et la validité de biodata, cette présente étude offre une vision globale sur le data 
biographic utilisées dans la sélection professionnelle, en fourninsant des suggestions pour les 
practiciens ainsi que les rechercheurs. 
 
Mots clés:  sélection profesionnelle, biodata, questionnaire biographique 
 
Rezumat  
 
Prezentul studiu explorează utilizarea datelor biografice în selecŃia de personal. Pornind de la 
definirea termenului, principalele categorii de informaŃii incluse în aceste date şi până la 
modalităŃi de elaborare a instrumentelor specifice, precum şi condiŃiile în care putem vorbi de 
validitatea acestei metode de testare, prezentul articol îşi propune să ofere o imagine de 
ansamblu asupra datelor biografice ca tehnică de evaluare în selecŃia profesională, cu implicaŃii 
atât pentru cercetători, cât şi pentru practicieni.  
 
Cuvinte cheie : selecŃia profesională, date biografice, chestionar de date biografice 

 
 
Introducere  1    
 

Analiza datelor biografice ca parte 
constitutivă a procesului de selecŃie 
profesională nu mai miră de multă vreme pe 
nimeni. Dacă în rândul candidaŃilor, analiza 
CV-ului sau completarea unui formular de 
candidatură cu date personale sunt probe 
percepute ca fiind justificate (Fodchuk & 
Sidebotham, 2005), şi în cazul specialiştilor în 
selecŃie o astfel de analiză este de multe ori 
parte din schema cognitivă cu privire la 
demersul de angajare, reprezentând una dintre 

                                                
1 Adresa de corespondenŃă: 
amihaiesi.catalina@gmail.com 

cele mai des întâlnite în procesul de selecŃie 
(Brown & Campion, 1994).  

În timp ce majoritatea studiilor vizând 
demersul de selecŃie se axează pe alte tehnici 
(cum ar fi interviul, proba de lucru, centrul de 
evaluare), insistând asupra dezvoltării unor 
proceduri valide de evaluare a candidaŃilor, 
analiza datelor biografice se regăseşte 
menŃionată în metaanalizele privind selecŃia 
profesională precum şi în numărul relativ 
scăzut de studii dedicate acestei metode. 

Fie că vorbim de completarea unui CV 
sau a unui formular de înscriere sau aplicarea 
unui chestionar biografic, colectarea de 
informaŃii biografice este prezentă într-o 
proporŃie mare în activitatea de selecŃie 
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profesională. Cu toate că în România nu avem 
încă date referitoare la ponderea dintre 
colectarea acestor informaŃii despre candidat 
şi procesarea lor utilizând predictori validaŃi, în 
Mare Britanie analiza datelor biografice în 
rândul companiilor este validată în mai puŃin 
de 10% din cazurile în care este utilizată, în 
timp ce specialiştii care oferă consultanŃă 
depăşesc cu două până la şase procente 
valoarea menŃionată (Pilbeam & Corbridge, 
2006).  

Articolul de faŃă îşi propune să atragă 
atenŃia atât cercetătorilor cât şi practicienilor 
asupra principalelor beneficii dar şi capcane 
ale analizei datelor biografice în procesul de 
selecŃie profesională. Istoricul acestei metode, 
principalele informaŃii incluse în categoria 
datelor biografice precum şi teoriile elaborate 
pentru a explica asocierile între aceste 
caracteristici ale individului şi performanŃa la 
locul de muncă împreună cu recomandările 
aferente constituie principalele părŃi ale 
articolului prezent. Dintre toate formele sub 
care putem regăsi apelul la date biografice – 
CV, formular de candidatură, chestionar de 
date biografice – am ales pentru prezentul 
articol detalierea celui din urmă, alte forme de 
evaluare a acestor informaŃii despre candidat 
făcând subiectul unor publicări viitoare. 
 
Datele biografice – conceptualizare   
 

Similar multor concepte din psihologie, 
şi în cazul datelor biografice (termenul utilizat 
în engleză este „biodata”) nu există o definiŃie 
acceptată de comunitatea ştiinŃifică, care să 
clarifice practicienilor când anume pot susŃine 
că utilizează un chestionar care vizează 
această informaŃie despre candidat şi când 
măsoară altceva. Trecerea de la un cadru 
teoretic la altul, construirea mai multor tipuri de 
instrumente şi, nu de puŃine ori, lipsa oricărei 
fundamentări pentru utilizarea unor itemi în 
detrimentul altora în afară de cea dată de 
asocierile observate, au făcut ca, la mai bine 
de un secol de când s-a pus problema 
măsurării acestor date, să nu putem oferi o 
delimitare a termenului.  

Una dintre cele mai clare definiŃii 
oferită datelor biografice, precum şi cea mai 
utilă din punctul de vedere al autorilor pentru 
demararea unui proces de construire a unui 
chestionar de date biografice, este cea oferită 
de Owens (Owens, 1976, apud Gunter, 
Furnham & Drakeley, 1993). Potrivit acestuia, 
datele biografice pot fi privite drept o însumare 
de date oferite de individ cu privire la 

experienŃa sa, date care se presupune că sunt 
şi pot fi demonstrate că sunt relaŃionate cu 
succesul individului în plan educaŃional, 
profesional, social. 

În ceea ce priveşte dimensiunile 
constructului, acestea pot fi derivate, ca şi în 
cazul altor concepte din psihologia muncii 
(comportamentul cetăŃenesc organizaŃional, 
spre exemplu) mai degrabă din structura 
instrumentelor folosite şi nu din elaborarea 
unor modele teoretice. Astfel, itemii care intră 
în componenŃa unui chestionar de date 
biografice sunt deseori construiŃi pe baza 
categoriilor stabilite de Owens în anii ’60 
(Owens & Schoenfeldt, 1979). Aceste categorii 
sunt reprezentate de date demografice simple 
(exemplu: vârstă, gen), experienŃe din copilărie 
şi adolescenŃă (exemple: relaŃionarea cu 
părinŃii, fraŃii, colegii), atmosfera familială 
prezentă (partener de viaŃă, copii), interese, 
valori, obiceiuri şi atitudini, educaŃie, 
experienŃă profesională, starea de sănătate, 
activităŃi de recreere –urmând a fi eliminaŃi cei 
care nu discriminează între angajaŃi.  
  Diversitatea aspectelor despre 
existenŃa candidatului ce au fost incluse de 
Owens în clasificarea sa, au permis ulterior 
construirea unei pleiade de scale sub cupola 
măsurării datelor biografice, suprapunerea cu 
alte constructe din literatură pentru care 
existau deja instrumente valide – cum ar fi 
trăsăturile de personalitate sau interesele – 
(vezi Mumford & Owens, 1987 pentru o 
diferenŃiere între date biografice, trăsături de 
personalitate, aptitudini).  

Dacă unii autori consideră importantă 
delimitarea datelor biografice pe axe precum 
general-specific, real-ipotetic, verificabil-
neverificabil, precum şi diferenŃierea de alte 
constructe cum ar fi personalitatea sau 
interesele (vezi Lefkowitz, Gebbia, Balsam & 
Dunn, 1999 pentru detalii), în viziunea altora 
această categorie înglobează toate informaŃiile 
despre individ care sunt oferite de acesta la 
întrebările: ce am făcut?; unde am fost?; ce 
cred?; ce vreau să fiu?; ce simt?; ce sunt 
capabil să fac?; ce mă interesează?; ce fel de 
relaŃii am avut cu cei din jur? (Cooper, 
Robertson & Tinline, 2003). 

În timp ce perspectiva extinsă asupra 
informaŃiilor biografice permite includerea unor 
date care nu pot fi verificate şi sunt expuse în 
mai mare măsură distorsionării, includerea în 
această categorie doar a datelor obiective (cu 
referire la evenimente din trecutul candidatului 
ce pot fi verificate) restrânge semnificativ aria 
de conceptualizare a constructului. Răspunsul 
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la întrebarea “ce măsoară un chestionar de 
date biografice de fapt?” este oricum greu de 
oferit pentru moment.  

Un alt aspect controversat în ceea ce 
priveşte construirea chestionarelor biografice 
Ńine de modalitatea în care sunt elaboraŃi 
itemii. În mod obişnuit, candidaŃilor le este 
prezentat un chestionar conŃinând situaŃii de 
viaŃă care se consideră că au o probabilitate 
mare de apariŃie în traseul de dezvoltare al 
unui individ, candidatul trebuind să aleagă din 
variantele de răspuns oferite pe cea care se 
potriveşte cel mai bine cu situaŃia sa. 
Principalele abordări care stau la baza 
construirii acestor itemi sunt cele întâlnite şi în 
demersul de măsurare a altor concepte 
psihologice (Goldberg, 1972, apud Stokes & 
Searcy, 1999; vezi şi Telonson, Alexander, & 
Barrett, 1983 pentru compararea modalităŃilor 
de scorare a itemilor): 

• Abordarea empiric ă: constituie cea 
mai des utilizată metodă de construire 
a instrumentului biografic, implicând 
alegerea itemilor şi ponderarea lor în 
funcŃie de asocierea cu criteriul, în 
lipsa unei justificări teoretice (Kilcullen, 
White, Mumford & Mack, 2002).  
Principalele dezavantaje ale metodei 
Ńin de identificarea unor asocieri în 
lipsa dezvoltării unei fundamentări 
pentru acestea, precum şi de 
dificultatea de a justifica selecŃia 
bazată pe această abordare. Deşi 
înregistrând de multe ori o asociere, 
mai puternică cu criteriul decât prin 
utilizarea abordării raŃionale, 
abordarea empirică a fost aspru 
criticată pentru instabilitatea asocierilor 
obŃinute, bazării pe şansă şi lipsei unui 
cadru teoretic (vezi Karas & West, 
1999 pentru detalii; Mumford & 
Owens, 1987 pentru detalii referitor la 
cele patru metode de construire a 
scalelor biografice). 

• Abordarea ra Ńional ă: la baza 
elaborării itemilor şi a ponderării 
acestora stau predictorii pentru a căror 
asociere cu criteriul există o justificare 
conceptuală. Principalul avantaj al 
acestui demers constă în existenŃa 
unui cadru teoretic care poate explica 
asocierile observate, în timp ce un 
neajuns major este punerea pe seama 
unui singur construct a răspunsului 
candidatului, eliminând astfel numeroşi 
factori care ar putea acŃiona în 
generarea comportamentului 

individului în situaŃia ilustrată (Allworth 
& Hesketh, 1999).  

• Abordarea factorial ă se bazează pe 
scorarea itemilor în funcŃie de 
asocierile dintre aceştia, utilizându-se 
tehnici de extragere a factorilor, 
urmărindu-se consistenŃa internă a 
instrumentului. Principala critică adusă 
acestei abordări Ńine de etichetele 
categoriilor, care se suprapun de 
multe ori cu dimensiuni ale altor 
constructe, precum şi de interpretarea 
dificilă a acestora (Stokes & Searcy, 
1999). 

• Utilizarea subgrupurilor : prezentate 
drept o alternativă la abordarea 
raŃională, subgrupurile apar în urma 
împărŃirii indivizilor în funcŃie de 
anumite variabile biografice (acestea 
pot fi legate de pregătirea şcolară, cea 
profesională, confesiune etc.), 
rezultând categorii de indivizi care se 
presupune că deŃin trasee similare de 
dezvoltare şi care vor acŃiona similar 
în viitor. Astfel, în loc să susŃinem că 
măsurăm un singur concept prin 
surprinderea variabilelor biografice (de 
exemplu: agresivitatea, dominanŃa 
etc.), metoda ne permite să 
surprindem tendinŃele 
comportamentale asociate cu o 
categorie de indivizi (Stokes, Mumford 
& Owens, 1989). 
În ceea ce priveşte măsura în care 

itemii utilizaŃi în evaluarea altor caracteristici 
ale individului (de exemplu: chestionare de 
interese, de personalitate) se suprapun cu cei 
utilizaŃi în chestionarele de date biografice, 
părerile diferă, mergându-se de la afirmarea 
faptului că orice item ales să măsoare o 
caracteristică a individului poate fi considerat 
ca fiind biografic până la includerea doar a 
acelora cu referire directă la evenimente din 
viaŃa individului (Mael, 1991).  

 
Istoricul utiliz ării datelor biografice: 
abord ări teoretice, tipuri de instrumente  

 
Prima utilizare consemnată a unui 

chestionar biografic datează din 1894, când în 
cadrul unei întâlniri de afaceri s-a propus 
înregistrarea anumitor informaŃii personale 
despre candidaŃii pentru postul de agent de 
asigurări. Cel care a propus această formă de 
evaluare a candidaŃilor a fost directorul unei 
companii de asigurări, nu un psiholog (Gunter, 
Furnham & Drakeley, 1993).  
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În anii ’20 a fost elaborat primul tip de 
chestionar care cuprindea întrebări referitoare 
la datele biografice ale candidatului (Pilbeam & 
Colbridge, 2006). Dezvoltat pentru postul de 
agent de vânzări, WAB-ul (“weighted 
application blank”) a fost utilizat intens în prima 
jumătate a secolului XX pentru a prezice cu 
succes criterii precum fluctuaŃia, promovarea 
în rândul cadrelor militare, performanŃa în 
vânzări, fiind preluat până în prezent de 
practicieni pentru selecŃia profesională din 
unele domenii de activitate, cum ar armată şi 
poliŃie, domeniul hotelier, vânzări de servicii 
(Browne, Warnock & Boykin, 2005; Kaak, 
Feild, Giles & Norris, 1998; Scott & Johnson, 
1967). Construit din itemi cu referire la 
informaŃii verificabile despre candidat şi oferit 
la primul contact al acestuia cu compania, 
chestionarul a reuşit să discrimineze între 
candidaŃi, în ciuda criticilor care au vizat lipsa 
de fundamentare a deciziilor de 
includere/excludere a itemilor, precum şi 
aplicarea instrumentului pe fondul unui cadru 
teoretic slab conturat (Pilbeam & Corbridge, 
2006). 

WAB-ul a fost înlocuit la începutul 
anilor ’60 de chestionarele biografice (BQ/BI), 
instrumente care conŃin un număr mai variat 
de întrebări cu referire la diverse stadii de 
dezvoltare ale candidatului (de exemplu: 
chestionarul biografic pentru studenŃi, Siegel, 
1956; chestionarul biografic pentru domeniul 
imobiliar, Childs & Klimoski, 1986; chestionare 
pentru domeniul vânzărilor de produse şi 
servicii, Vinchur, Schippmann, Switzer, & Roth, 
1998). În acelaşi timp au fost elaborate 
chestionare biografice a căror predicŃie să se 
menŃină şi în cazul aplicării în alte organizaŃii 
(de exemplu: Supervisory Profile Record 
Biodata Scale şi Managerial Profile Record 
Biodata Scale, cu un grad de asociere cu 
promovarea profesională de .35, respectiv 
.52).  

Evaluarea datelor biografice în prezent 
se face prin apel la o combinaŃie între WAB şi 
BQ, fiecare companie dezvoltând propriul set 
de itemi.  

Pentru o înŃelegere a mecanismului de 
asociere între predictorii biografici şi criteriile 
de performanŃă, precum şi pentru apărarea 
procedurii de selecŃie în instanŃă, au fost 
elaborate, în ultimul secol, doar câteva cadre 
teoretice care să justifice alegerile 
specialiştilor. Răspunsul la întrebarea „De ce 
prezic datele biografice performanŃa la locul de 
muncă?” poate fi formulat prin referire la una 
dintre abordările prezentate mai jos. 

Comportamentul trecut prezice 
comportamentul viitor 
 

Cel mai citat mecanism prin care se 
crede că se justifică utilizarea datelor 
biografice este cel promovat de Owens 
(Owens & Schoenfeldt, 1979). Potrivit acestui 
mecanism, comportamentul manifestat de un 
individ în anumite situaŃii din trecut este un 
predictor acurat al comportamentului pe care 
acel individ îl va manifesta în situaŃii similare 
din viitor (principiul consistenŃei 
comportamentului fiind, de altfel, unul 
fundamental în psihologie). Considerat 
părintele datelor biografice, Owens a derulat 
studii longitudinale prin care a reuşit să 
identifice trasee de dezvoltare diferite în rândul 
tinerilor, care au fost asociate cu alegeri 
diferite în dezvoltarea ulterioară (vezi Owens & 
Schoenfeldt, 1979 pentru detalii). Pentru 
majoritatea itemilor dintr-un chestionar de date 
biografice este însă nevoie de o elaborare a 
acestui cadru teoretic, întrucât solicitatea 
nivelului de educaŃie, a detaliilor legate de 
relaŃiile cu familia şi prietenii sau de 
apartenenŃa la anumite grupuri nu este 
justificată de principiul menŃionat (Dean & 
Russell, 2005). 

 
Modelul ecologic 
 

Dezvoltat tot de Owens (Mumford & 
Owens, 1987, apud Mael, 1991), modelul face 
referire nu doar la diferenŃele între indivizi, ci şi 
la procesul care influenŃează alegerile 
acestora. Bazându-se pe studiile din domeniul 
psihologiei dezvoltării, autorii susŃin că indivizii 
se angajează într-o tranzacŃie cu mediul care 
devine stabilă în timp, conturându-şi astfel un 
traseu individual de dezvoltare (Hersen, 2004). 
DiferenŃiind între două tipuri de variabile (input 
şi output), autorii se axează preponderent pe 
alegerile individului, pe modalitatea în care 
acesta se adaptează la mediul său şi mai puŃin 
pe condiŃiile de mediu la care individul este 
expus (de exemplu: comunitatea în care se 
naşte, relaŃiile cu familia) şi modul în care 
eşecurile anterioare afectează comportamentul 
acestuia (Pilbeam & Corbridge, 2006). De 
asemenea, includerea în măsurarea datelor 
biografice a unor elemente care Ńin de 
apartenenŃa individului la anumite organizaŃii, 
preferinŃele sale pentru anumite activităŃii de 
recreere, se îndepărtează de adaptarea la 
mediul la care face referire modelul.  
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Teoria identităŃii sociale 
 

Pornind de la neajunsurile abordărilor 
prezentate mai sus, Mael (Mael, 1991) 
propune introducerea binecunoscutei teorii a 
identităŃii sociale în explicarea asocierii între 
datele biografice şi performanŃă. Măsura în 
care identificarea cu un grup se asociază cu 
dezvoltarea unui spectru de comportamente 
specific membrilor acelui grup poate completa 
perspectiva modelului ecologic în ceea ce 
priveşte influenŃa pe care o au acŃiunile trecute 
asupra comportamentului viitor al individului. 
Alăturarea teoriei identităŃii sociale la modelul 
ecologic permite practicianului să considere 
orice eveniment din viaŃa candidatului drept un 
potenŃial conŃinut al chestionarului de date 
biografice (vezi Mael, 1991 pentru detalii).  
 
Datele biografice ca predictor al 
performan Ńei  
 

Indicatori ai gradului de asociere între 
datele biografice şi performanŃă sunt furnizaŃi 
în literatură prin intermediul a trei tipuri 
principale de studii: cele care vizează 
construirea unui chestionar pentru un post din 
cadrul unei singure organizaŃii, cele care 
urmăresc validarea unui astfel de chestionar în 
mai multe medii organizaŃionale şi 
metaanalizele privind tehnici de selecŃie 
profesională. Pentru a avea o imagine de 
ansamblu asupra gradului de predicŃie al 
acestora, tratăm pe scurt concluziile fiecărei 
categorii de studii menŃionate. 

Studiile care urmăresc construirea 
unui chestionar biografic oferă date utile cu 
privire la tipurile de informaŃie evaluate, 
precum şi la metoda de elaborare a 
instrumentului. Înafară de chestionarele 
elaborate pentru armata americană (şase la 
număr în ultimele decenii, vezi Steinhaus & 
Waters, 1991 pentru detalii) care sunt şi ele 
lipsite de o justificare teoretică a asocierilor 
observate dar care au coeficienŃi de validitate 
fideli şi generalizabili, instrumentele construite 
înregistrează asocieri medii, care însă la o 
analiză mai atentă pot fi cu greu folosite.  Pe 
lângă varietatea de constructe sondate, aceste 
studii oferă şi o privire asupra instabilităŃii 
predicŃiei, cu coeficienŃi de asociere care scad 
de la un prag de peste .30 la unul sub .10 la 
măsurători ulterioare (vezi Schuch, 1967 şi 
Hunter & Hunter, 1984 pentru detalii). În ciuda 
studiilor care au reuşit să menŃină constant 
gradul de asociere (exemplu: Neiner & Owens, 
1982), în literatură se sugerează momentan 

reevaluarea conŃinutului unui astfel de 
instrument la o distanŃă medie de 2-3 ani 
(Cooper, Robertson & Tinline, 2003), făcând 
din această metodă una mai costisitoare decât 
pare pentru mulŃi practicieni.  

Printre încercările de validare a 
chestionarelor de date biografice şi în alte 
medii organizaŃionale decât cele în care au 
fost create se evidenŃiază studiile din domeniul 
asigurărilor de viaŃă (coeficient de validitate 
stabil cuprins între .20 şi .25, vezi McManus & 
Kelly, 1999 pentru detalii despre predictori), al 
agenŃilor de vânzări (coeficient de validitate 
între .18 şi .40, vezi Vinchur, Schippmann, 
Switzer & Roth, 1998 pentru detalii), precum şi 
al posturilor de management (Managerial 
Profile Record Biodata Scale, Carlson, 
Scullen, Schmidt, Rothstein & Erwin, 1999, cu 
un coeficient de .53 şi Supervisory Profile 
Record Biodata Scale, Rothstein, Erwin, 
Schmidt & Owens, 1990 cu un coeficient de 
.35). Cu toate că şi în acest caz avem de-a 
face cu asocieri cărora le lipseşte o explicaŃie 
psihologică, asistăm la o generalizare a 
coeficienŃilor obŃinuŃi, la acest nivel putând 
vorbi de comercializarea instrumentelor 
biografice (este des întâlnit în SUA cazul 
companiilor care oferă chestionare biografice 
pentru utilizare în selecŃie).   

Potrivit metaanalizelor efectuate 
recent asupra validităŃii tehnicilor de selecŃie, 
analiza datelor biografice beneficiază de un 
indice de validitate cuprins între .30 şi .40. 
(vezi Hunter & Hunter, 1984; Reilly & Chao, 
1982; Schmidt & Hunter, 1998 pentru detalii). 
Două aspecte centrale fac însă ca aceste date 
să fie privite cu scepticism atât de către 
cercetători, cât şi de către practicieni, dincolo 
de faptul că se bazează pe cele mai riguros 
construite instrumente când fac referire la date 
biografice (de exemplu: studiul lui Schmidt & 
Hunter din 1994 ia în considerare coeficienŃii 
de corelaŃie obŃinuŃi prin aplicarea 
instrumentelor dezvoltate de echipa autorilor, 
coeficienŃi superiori celor raportaŃi în alte 
cercetări). În primul rând, datorită faptului că 
măsoară constructe diferite, analiza datelor 
biografice poate fi privită mai degrabă drept o 
metodă de construire a unui predictor, fără a 
putea extrage din coeficienŃii de corelaŃie 
concluzii cu privire la anumite comportamente 
ale individului ce prezic alte comportamente 
(Bliesener, 1996). În al doilea rând, 
numeroasele probleme metodologice 
survenite, precum şi diferenŃele semnificative 
între coeficienŃii analizaŃi atât în interiorul unui 
studiu cât şi între studii îndeamnă o dată în 
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plus la tratarea datelor cu precauŃie (vezi 
Bliesener, 1996; Hermelin & Robertson, 2001 
pentru detalii). 

Pe lângă nivelul de varianŃă al 
criterului explicat de datele biografice, nivel pe 
care l-am analizat mai sus, este necesar să ne 
focalizăm şi pe măsura în care acest predictor 
creşte nivelul de predicŃie dincolo de cel oferit 
de alŃi predictori consacraŃi, pentru a construi 
proceduri de selecŃie cât mai eficiente. Astfel, 
rezultatele raportate în literatură indică faptul 
că datele biografice explică în plus din evoluŃia 
criteriului în comparaŃie cu predicŃia pe care o 
oferă abilitatea mentală generală sau 
trăsăturile de personalitate (de exemplu, Big 
Five) (Mael & Ashforth, 1995; McManus & 
Kelly, 1999; Mount, Witt & Barrick, 2000). 
BineînŃeles, aceste rezultate sunt dependente 
de conŃinutul chestionarelor biografice utilizate. 
 
Avantaje şi limit ări ale metodei  
 

Unul dintre cele mai vehiculate 
avantaje ale acestei metode constă în gradul 
scăzut de distorsionare a răspunsurilor printre 
care sunt incluse dezirabilitatea socială şi 
cunoaşterea caracteristicilor ideale pentru 
ocupantul postului. În timp ce studiile care au 
evidenŃiat acest avantaj sugerează ca 
moderatori modalitatea de construire a 
instrumentului, precum şi forma itemilor 
(Kluger, Reilly & Russell, 1991), nu pot fi 
ignorate cercetările ce nu au reuşit să pună în 
evidenŃă această diferenŃă, susŃinând că şi cei 
mai uşor de verificat itemi dintr-un chestionar 
biografic sunt supuşi distorsiunii în egală 
măsură (Schmitt, Oswald, Kim, Gillespie, 
Ramsay et al., 2003).  

Costurile scăzute aferente elaborării 
acestei metode şi utilizării ei sunt invocate de 
mulŃi practicieni drept un avantaj, 
transformarea datelor biografice într-un 
predictor valid ridicând însă nivelul resurselor 
consumate. 

Principala provocare pe care o 
întâmpină specialiştii în selecŃia profesională 
care utilizează această metodă se conturează 
în jurul disputei pentru egalitatea de şanse la 
angajare. Colectarea şi utilizarea de informaŃii 
cu privire la statutul marital, etnie, confesiune 
pot perpetua stereotipurile legate de 
productivitatea indivizilor aparŃinând anumitor 
grupuri, intrând în conflict cu politicile sociale 
pentru promovarea diversităŃii. 
 

Concluzii  
 

În ciuda lipsei unei conceptualizări 
clare, a unui cadru teoretic şi a unui acord cu 
privire la modalitatea de elaborare a itemilor, 
datele biografice continuă să fascineze atât 
cercetătorii cât mai ales practicienii. Încântarea 
obŃinerii unui coeficient de corelaŃie între .30 şi 
.40 i-a făcut pe mulŃi să nu se mai întrebe ce 
măsoară de fapt şi cum anume ar putea folosi 
mai eficient acele valori în propria companie 
sau în propriile studii.  

Perpetuarea ideii că datele biografice 
sunt un predictor acurat al performanŃei la locul 
de muncă, împreună cu dovezi referitoare la 
faptul că practicienii validează mult prea rar 
această tehnică (Terpstra & Rozell, 1997) au 
condus la perpetuarea unor practici abuzive în 
domeniu. Cercetătorii abuzează de tehnicile de 
prelucrare a datelor pentru a obŃine rezultatele 
dorite, interpretarea datelor obŃinute pălind în 
faŃa supremaŃiei pragului de semnificaŃie. 
Practicienii abuzează de resursele umane de 
care dispun supunând candidaŃii la „întrebări 
care ar trebui să fie acolo” (Pilbeam & 
Corbridge, 2006). Cadrul legislativ permisiv, 
precum şi necunoaşterea rolului pe care 
tehnicile de selecŃie profesională îl joacă îi 
determină pe mulŃi candidaŃi să accepte 
tratamentul angajatorilor. 

Predictorul acurat din spatele datelor 
biografice continuă să fie perceput astfel de 
multe ori pe baza unor metaanalize în care 
conŃinutul conceptului de „date biografice” este 
preluat din studiile care includ în chestionarele 
de acest fel măsurarea celor mai variate 
concepte, de la interese, valori, trăsături de 
personalitate, până la aptitudini specifice şi 
chiar preferinŃe pentru anumite activităŃi 
sportive (Harvey-Cook & Taffler, 2000; 
Eberhardt & Muchinsky, 1982), precum şi pe 
baza unor cercetări derulate pe un anumit 
domeniu de activitate şi un anumit post, 
cercetări ale căror rezultate nu pot fi 
generalizate, asocierile dispărând la testarea 
altor eşantioane.  

Regăsim astfel în literatura ce vizează 
selecŃia pe bază de date biografice, asocieri 
cel puŃin ciudate, care nu au o fundamentare 
teoretică, nu pot fi generalizate şi nu sunt 
stabile. Aplicată astfel, analiza datelor 
biografice se aseamănă cu încercările oarbe 
de a găsi asocieri între caracteristicile 
indivizilor, constituind un abuz atât la adresa 
acestora, cât şi în ceea ce priveşte utilizarea 
tehnicilor statistice. 
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Dacă pentru statele care utilizează 
deja chestionare de date biografice următorul 
pas este creşterea numărului de scale 
generalizabile pentru anumite domenii de 
activitate/ posturi, România se poate îndrepta 
spre construirea unor astfel de instrumente în 
limitele expuse în acest articol. În ceea ce 
priveşte elaborarea cadrului teoretic care să 
ofere o înŃelegere mai bună a asocierilor 
observate, modelele înaintate deja (cum este 
modelul ecologic) precum şi sugestiile făcute 
(utilizarea conceptelor din teoria identităŃii 
sociale) pot fi completate de studiile din 
psihologia dezvoltării cu accent pe dezvoltarea 
proceselor, schimbările survenite de la o etapă 
de dezvoltare la alta. Nu doar că aceste 
cercetări oferă un cadru teoretic bogat care 
permite o predicŃie mai acurată, dar pun la 
dispoziŃie şi posibile asocieri ce nu au fost 
testate până acum de către specialiştii din 
psihologia muncii şi organizaŃională, conferind 
noi ipoteze de cercetare şi o avansare mai 
rapidă a studiilor privind selecŃia profesională. 
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12  Una dintre cele mai dificile probleme 
ale cercetărilor transculturale din domeniul 
psihologiei muncii şi organizaŃionale o 
reprezintă stabilirea invarianŃei măsurătorilor 
(Bandalos, 1993). Nici cea mai bună traducere 
a unui chestionar nu poate garanta faptul că 
itemii îşi păstrează semnificaŃia iniŃială sau că 
vor fi interpretaŃi asemenea itemilor 
chestionarului original (Cheung, 2008). 

În acest context doar invarianŃa 
măsurărilor conferă cercetătorilor dreptul de a 
compara scorurile eşantioanelor care aparŃin 
diferitelor culturi (Mullen, 1995). Doar un studiu 
de invarianŃă permite verificarea măsurii în 
care itemii unui chestionar respectă aceeaşi 
structură factorială în toate subgrupele unei 
populaŃii (Vandenberg, 2002). Compararea 
mediilor latente într-un studiu longitudinal are 
sens doar în cazul în care încărcarea pe factor 
şi interceptul au valori similare pentru 
măsurările efectuate în diferite faze ale 
cercetării (Byrne & Watkins, 2003). În mod 
similar, compararea varianŃei şi covarianŃei 
factorilor pentru două eşantioane are sens 
doar în cazul în care încărcarea pe factor este 
similară (Brown, 2006; Singh, 1995). 

Un instrument care s-a dovedit a fi 
eficient în testarea invarianŃei este analiza 
factorială confirmatorie (CFA) (Byrne, 
Shavelson & Muthrn, 1989). Deoarece 
demersul de verificare a invarianŃei este strâns 
legat de parametrii modelului CFA, într-un prim 
pas vom trece în revistă diferitele categorii de 
parametrii. 

Asemenea oricărui model de 
măsurare, modelele CFA implică trei tipuri de 
parametrii: încărcarea factorială a itemilor 
(matricea coeficienŃilor lambda λ), valoarea 
interceptului (matricea coeficienŃilor tau τ) şi 
varianŃa reziduală (matricea coeficienŃilor theta 
θ). În cazul în care constructul validat are mai 
multe faŃete mai apare o categorie de 

                                                
1 CFA (Confirmatory Factor Analysis) în limba 
română se traduce Analiză Factorială Confirmatorie. 
2 Adresa de corespondenŃă: 
RobertBalazsi@psychology.ro 

parametrii, şi anume corelaŃia factorilor 
(matricea coeficienŃilor kxi ξ). 

În funcŃie de care dintre parametrii 
unui model CFA au valori similare distingem 
mai multe tipuri de invarianŃe (Meredith, 1993). 
InvarianŃa configurală a măsurătorilor (reflectă 
egalitatea numărului de factori şi similaritatea 
paternului de încărcare a itemilor pe factori în 
cele două eşantioane), invarianŃă metrică (mai 
este denumită invarianŃă factorială slabă) se 
verifică în cazul în care încărcarea itemilor pe 
factori este identică în fiecare subgrupă a 
populaŃiei (Byrne, Shavelson & Muthrn, 1989). 
Valori similare ale interceptului calculat pentru 
diferite eşantioane susŃin invarianŃa scalară a 
instrumentului (invarianŃă factorială puternică) 
(Labouvie & Ruetsch, 1995). A patra formă a 
invarianŃei, invarianŃa factorială strictă, se 
verifică în cazurile în care nu există diferenŃă 
între valorile varianŃelor reziduale estimate 
pentru cele două eşantioane (Millsap & 
Everson, 1991). 

În procesul de specificare şi 
identificare a modelului, parametrii pot fi definiŃi 
ca fiind: liberi, cu valori setate şi cu valori 
constrânse. Parametrii liberi ai unui model 
reprezintă necunoscute ale modelului a căror 
valori sunt estimate printr-un algoritm stabilit 
(cel mai frecvent, cel al maximei verosimilităŃi), 
astfel încât discrepanŃa dintre matricile de 
varianŃă-covarianŃă observate şi expectate să 
fie minimă (Cohen & Cohen, 1983). Într-un 
studiu obişnuit de verificare a validităŃii de 
construct prin utilizarea unui model CFA, toŃi 
parametrii specificaŃi mai sus (încărcarea pe 
factor, valoarea interceptului şi varianŃa 
reziduală) sunt liberi. 

Din anumite considerente 
metodologice (nevoia de a conferi o metrică 
variabilelor latente) sau empirice (de ex. 
cercetări anterioare care au dovedit lipsa 
corelaŃiei între două variabile latente) 
cercetătorii prestabilesc valorile unor 
parametrii înainte de a derula algoritmul de 
estimare. Cele mai frecvente valori utilizate 
sunt: 1 (dacă cercetătorul doreşte să specifice 
metrica unei variabile latente) şi 0 (pentru 
cazurile în care nu există corelaŃie între două 
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variabile latente sau o variabilă manifestă nu 
încarcă pe o variabilă latentă). 

Parametrii cu valori constrânse 
reprezintă necunoscute ale modelului, 
asemenea parametrilor liberi, însă estimarea 
valorii acestora se realizează prin respectarea 
unor condiŃii impuse de cercetător (de ex., 
cercetătorul constrânge modelul astfel încât 
încărcarea factorială a doi itemi să aibă 
aceeaşi valoare). 

Studiul invarianŃei prin utilizarea 
modelelor CFA se reduce la creşterea 
progresivă a constrângerilor impuse modelului 
(Cheung & Rensvold, 2000). Strategia 
generală presupune analiza factorială 
confirmatorie efectuată: i) separat pe cele 
două eşantioane pentru care se verifică 
invarianŃa; ii) simultan pentru cele două 
eşantioane, fără a constrânge parametrii lor; 
iii) simultan pentru cele două eşantioane 
specificând egalitatea încărcărilor pe factor 
pentru fiecare  dintre ele; iv) simultan pentru 
cele două eşantioane specificând egalitatea 
valorilor interceptului pentru fiecare dintre ele; 
şi, v) simultan pentru cele două eşantioane 
specificând egalitatea valorilor varianŃelor 
reziduale pentru fiecarea dintre ele (Drasgow 
& Kanfer, 1985). 

Modelele obŃinute prin impunerea 
succesivă a constrângerilor sunt de tip cuib. 
Semnificativitatea modificărilor survenite odată 
cu adăugarea unei noi constrângeri este 
calculată prin diferenŃa dintre coeficienŃii de 
potrivire ai modelului actual şi cei ai modelului 
anterior (Cheung & Rensvold, 2002). 
RaŃionamentul care fundamentează acest 
demers este unul simplu. De exemplu, dacă în 
prima fază parametrii de încărcare ai itemilor 
pe factori sunt liberi, atunci pentru un anumit 
item vom obŃine două estimări independente, 
una pentru eşantionul 1 şi una pentru 
eşantionul 2. Dacă valorile estimate 
independent sunt apropiate (de ex., 0.73 şi 
0.75), constrângerea ulterioară, care specifică 
egalitatea acestor parametrii, nu va modifica 
semnificativ gradul de potrivire al modelului. 
Dacă însă valorile estimate independent sunt 
foarte diferite (de ex., 0.34 şi 0.75) impunerea 
egalităŃii celor doi parametrii va duce la o 
modificare a gradului de potrivire. Acest 
raŃionament poate fi interpretat şi din 
perspectiva principiului de parcimonitate, care 
ne va spune că nu este nevoie să estimăm 
independent doi parametrii din moment ce 
estimarea lor simultană (stabilind o valore 
unică pentru ambele) oferă acelaşi grad de 
potrivire. 

Pentru a ilustra modul de specificare a 
modelului CFA vom prezenta un exemplu 
ipotetic în care avem un construct cu două 
faŃete, fiecare fiind operaŃionalizat prin trei 
itemi. Conform modelului din Figura 1, fiecare 
variabilă manifestă (a1, a2, a3, b1, etc) este o 
rezultantă a doi factori latenŃi: trăsătură (notată 
A sau B) şi eroare (ea1, ea2, etc). 

Fazele i) şi ii) ale demersului de 
verificare a invarianŃei presupun estimarea 
parametrilor modelului specificat în Figura 1 
separat (punctul i) şi simultan (punctul ii) în 
cele două eşantioane. PrecondiŃia testării 
simultane a modelului în cele două eşantioane 
este ca datele celor două eşantioane luate 
separat să se potrivească cu modelul formulat. 

Aşa cum se observă în figură, anumiŃi 
parametri au valori setate (de ex., din motive 
de identificare a modelului, încărcarea itemului 
pe variabila reziduală are valoarea 1, la fel şi 
pentru itemul de referinŃă care permite 
stabilirea scalei variabilei latente). 

 

A

a1 ea1
1

1

a2 ea2
1

a3 ea3
1

B

b1 eb1

b2 eb2

b3 eb3

1

1

1

1

 
 

Figura 1.  Modelul clasic CFA al unui instrument de 
evaluare cu două scale 

 
De asemenea se observă că, anumiŃi 

parametrii au valori setate la 0. De exemplu, 
încărcarea itemului b2 pe factorul A. În sfârşit, 
figura mai indică şi faptul că o serie de 
parametrii sunt liberi, valoarea lor urmând să 
fie stabilită pe parcursul procesului de estimare 
(Kline, 2005). 

Testarea simultană în cele două 
eşantioane a modelului, fără a impune 
constrângeri suplimentare (vezi punctul ii) al 
demersului) permite testarea invarianŃei 
configurale. Dacă indicatorii de potrivire indică 
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diferenŃe semnificative atunci înseamnă că 
itemii verificaŃi nu respectă aceeaşi structură 
factorială în cele două eşantioane. 

Conform punctului iii) al demersului de 
verificare al invarianŃei, următorul pas 
presupune constrângerea încărcărilor itemilor 
pe factori. În AMOS aceasta se poate realiza 
fie prin introducerea comenzilor potrivite în 
sintaxa analizei (vezi Arbuckle, 2005) fie în 
forma grafică, prin specificarea unei valori non-
numerice pentru încărcarea pe factor a fiecărui 
item (de ex. a2, a3, etc., vezi Figura 2). 

Modelul astfel obŃinut se verifică 
simultan pe ambele eşantioane. Pentru a 
decide dacă aceste constrângeri impuse 
modelului potrivesc cu datele celor două 
eşantioane, se compară indicatorii de potrivire 
obŃinuŃi în etapele ii) şi iii). 
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a1 ea1
1

1

a2 ea2
a2 1

a3 ea3

a3

1

B
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1

1
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Figura 2.  Modelul CFA valorile încărcărilor 

pe factori fiind constrânse 
 

DiferenŃele nesemnificative indică o 
similaritate a valorilor parametrilor de încărcare 
a itemilor pe factori în cele două eşantioane, 
fiind vorba de invarianŃă metrică. 

Următorul pas al demersului, descris 
în punctul iv) presupune adăugarea unei noi 
constrângeri la cele existente, şi anume, 
specificarea egalităŃii valorii interceptului în 
cele două eşantioane pentru fiecare item în 
parte. Aceasta operaŃie poate fi executată doar 
în modulul de sintaxă al programului statistic 
AMOS, prin utilizarea comenzilor potrivite (vezi 
Arbuckle, 2005). În mod similar, valorile 
indicatorilor de potrivire calculaŃi în această 
etapă vor fi comparate cu cele obŃinute în 

etapa precedentă. Dacă diferenŃele nu sunt 
semnificative, atunci datele noastre susŃin 
existenŃa invarianŃei scalare. 

În ultima fază a demersului vom 
adăuga o nouă constrângere, şi anume, 
egalitatea varianŃelor reziduale în cele două 
eşantioane (vezi Figura 3). Similar etapelor 
anterioare, lipsa unei diferenŃe semnificative 
între indicatorii de potrivire calculaŃi în această 
etapă şi cele calculate în etapa precedentă, 
susŃine prezenŃa unei invariaŃe factoriale 
stricte. 
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Figura 3.  Modelul CFA valorile încărcărilor 
pe factori şi a varianŃelor reziduale fiind 

constrânse 
 

Aplicarea corectă a demersului 
presupune respectarea a două reguli: a) 
alegerea corectă a variabilei de referinŃă 
pentru fiecare construct în parte; şi, b) numărul 
subiecŃilor din cele două eşantioane să fie 
comparabil.  

Un indicator de referinŃă al cărui relaŃie 
cu variabila latentă investigată diferă de la un 
eşantion la altul va distorsiona întregul demers 
de estimare a coeficienŃilor de potrivire, fără ca 
cercetătorul să îşi dea seama, din moment ce 
acestui indicator îi este asignată o valoare 
standardizată (de obicei 1). Pentru a evita 
astfel de distorsiuni, în cazul infirmării 
invarianŃei se recomandă repetarea procedurii 
utilizând un alt indicator de referinŃă 
(Vandenberg & Lance, 2000).  

Numărul subiecŃilor este o 
componentă esenŃială a calculării coeficientului 
de potrivire χ². Chiar dacă valoarea funcŃiei de 
potrivire va fi aceeaşi în cele două eşantioane, 
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diferenŃa mare dintre volumul celor două 
eşantioane va determina discrepanŃe mari 
între indicii de potrivire calculaŃi (Hu & Bentler, 
1999). Pentru a evita această problemă este 
recomandat ca volumul celor două eşantioane 
pe care se verifică invarianŃa să fie 
comparabile. 

Pentru a oferi un exemplu de studiu de 
verificare a varianŃei vom analiza rezultatele 
unui studiu efectuat de Brown (2006). În acest 
studiu autorul şi-a propus să investigheze 
invarianŃa pe cele două categorii de gen a 
criteriilor de diagnostic DSM pentru Depresia 
majoră. 

În studiu au fost evaluate nouă 
simptome somatice asociate depresiei pe o 
scală de la 0-8, unde 0 însemna lipsa 
completă a simptomului, iar 8 prezenŃa 
accentuată a acestuia. Modelul specificat este 
un model unifactorial, cele nouă simptome 
încărcând pe acest unic factor (vezi Figura 4). 

Aşa cum apare din descrierea 
demersului, autorul a verificat gradul de 
potrivire a modelului unifactorial separat pentru 
cele două eşantioane. În afară de valorile χ² a 
căror semnificativitate indică prezenŃa unei 
discrepanŃe între valorile observate şi valorile 
expectate pe baza modelului, ceilalŃi indicatori 
susŃin potrivirea modelului cu datele. Dat fiind, 
numărul mare al subiecŃilor, χ² va fi 

semnificativ chiar şi pentru discrepanŃe minore, 
ceea ce argumentează reducerea ponderii 
oferite acestui indicator în interpretarea 
datelor.    
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Figura 4.  Modelul CFA studiul Brown (2006) 

 
 
Tabel 1.  Rezultatele studiului de analiză a invariaŃei criteriilor de diagnostic DSM a depresiei majore pe cele 
două categorii de gen (Brown, 2006) 

 
Estim ări independente χ² df ∆ χ² ∆ df RMSEA CFI 
BărbaŃi(n=375) 45.96 26 - - .045 .97 
Femei(n=375) 52.95 26 - - .053 .96 
Invarian Ńă       

Configurală 98.91 52 - - .049 .96 

Metrică 102.84 60 3.93 8 .045 .96 

Scalară 115.31 68 12.47 8 .043 .96 

Factorială strictă 125.02 77 9.71 9 .048 .96 

RMSEA – Root Mean Square Error of Approximation (Eroarea a Aproximării) ; CFI – Comparativ Fit Index (Index 
de Potrivire Comparativă); ∆ χ² - DiferenŃa de χ²; ∆ df – DiferenŃa de grade de libertate. 
 

Următoarea fază a studiului invarianŃei 
presupune verificarea modelului, simultan în 
cele două eşantioane, fără a impune 
constrângeri asupra parametrilor. Şi de 
această dată, se observă că valoarea χ² este 
semnificativă, însă importanŃa ei în continuare 
este redusă. În rest valorile coeficienŃilor 
RMSEA (<0.5) şi CFI (>0.95) indică o potrivire 
bună (Bentler, 1990; Hu & Bentler, 1999).  

Următoarele faze vizează verificarea 
varianŃei metrice, scalare şi factoriale stricte. În 

interpretarea rezultatelor s-a recurs la calculul 
∆χ², ce reflectă diferenŃa dintre coeficientul χ² 
pentru faza actuală şi χ² calculat pentru faza 
anterioară. Lipsa semnificativităŃii statistice a 
acestor diferenŃe arată că impunerea unor 
constrângeri nu modifică semnificativ potrivirea 
modelului. Acest fapt este susŃinut şi de ceilalŃi 
coeficienŃi de potrivire.  
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Concluzii 
 

Cercetările transnaŃionale impun cu 
necesitate adaptarea unor instrumente de 
evaluare, astfel încât acelaşi construct să fie 
măsurat în diferite culturi. Adaptarea însă nu 
se rezumă doar la traducerea şi retroversiunea 
instrumentelor de evaluare psihologică. 
Cercetătorii trebuie să se asigure că itemii 
chestionarului sunt interpretaŃi în mod similar 
în toate culturile implicate. O modalitate de a 
verifica invarianŃa instrumentului, presupune 
utilizarea analizei factoriale confirmatorii. 
Aceasta este o procedură flexibilă, care spre 
deosebire de alte modele permite evaluarea 
tuturor componentelor invarianŃei. 
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Delia Vîrg ă (2007). Decizie şi schimbare 
organiza Ńional ă. Timi şoara: Editura 
Universit ăŃii de Vest din Timi şoara (216 
pagini) 
 
 Cartea „Decizie şi schimbare 
organizaŃională” reprezintă încă o apariŃie 
editorială remarcabilă a conf. univ. dr. Delia 
Vîrgă pe care o reprezintă în literatura de 
specialitate din România lucrări precum: 
Provocările managementului: puterea şi 
conflictul (1998); capitole în Manualul de 
psihologia muncii şi organizaŃională (2004), 
Manual de tehnici şi metode în psihologia 
muncii şi organizaŃională (2007), TendinŃe 
actuale în Psihologia OrganizaŃional-
Managerială (2008), precum şi o serie de 
articole de cercetare în jurnale de specialitate. 
 „Decizie şi schimbare organizaŃională” 
îmbină cu succes experienŃa academică a 
autoarei cu cea de consultant cu experienŃă de 
peste 10 ani în domeniul resurselor umane. 
Astfel că abordarea acestei cărŃi reflectă 
ambele tipuri de experienŃă, adresându-se atât 
cititorilor din zona academică, cât şi 
practicienilor interesaŃi de aplicabilitatea 
cercetărilor la situaŃiile specifice cu care se 
confruntă.  
 Schimbarea organizaŃională reprezintă 
o arie de interes actuală atât pentru 
cercetători, cât şi pentru practicieni, având în 
vedere efortul de planificare pe care managerii 
îl depun pentru a răspunde provocărilor 
asociate mediilor sociale şi economice în 
schimbare şi competitive. Autoarea porneşte 
de la premisa că succesul organizaŃiilor constă 
în capacitatea oamenilor de a se adapta la 
ritmul rapid de schimbare şi capacitatea de 
asimilare a tehnologiilor moderne. Scopul 
acestei cărŃi este de a evidenŃia importanŃa 
înŃelegerii a ceea ce se întâmplă la nivelul 
indivizilor care fac parte din organizaŃii, pentru 
că una dintre cele mai importante componente 
ale schimbării organizaŃionale este cea umană 
- schimbarea atitudinilor, valorilor, credinŃelor, 
sentimentelor oamenilor determină modificări 
ale structurii organizaŃiei şi pot influenŃa 
funcŃionarea acesteia ca sistem. OrganizaŃiile 
de astăzi trec prin procese de modernizare 
structurală şi de aplatizare a ierarhiilor, fapt ce 
conduce la un grad mai mare de 
interdependenŃă pentru membrii organizaŃiei, 
precum şi o implicare mai mare a acestora în 
actele decizonale. Având în vedere aceste 
aspecte, parcugerea cu succes a proceselor 
de schimbare organizaŃională depinde de 
preocuparea managerilor de a selecta şi 

antrena angajaŃii în luarea deciziilor, într-o 
manieră cât mai raŃională. Cartea Deliei Vîrgă 
reflectă interesul actual al cercetătorilor de a 
contribui la dezvoltarea unor sisteme de 
evaluare a abilităŃilor care asigură o 
performanŃă optimă în sarcini decizionale.  
 Cartea este structurată în nouă 
capitole. Primele 3 capitole sunt teoretice, 
prezentând teorii şi modele din sfera 
psihologiei organizaŃionale, iar începând cu 
capitolul 4, autoarea prezintă cercetări în acest 
domeniu al schimbării şi deciziei 
organizaŃionale, în capitolul 9 fiind prezentate 
concluziile generale.  

În introducere, autoarea defineşte 
sfera psihologiei muncii şi organizaŃionale, 
precum şi rolul psihologul organizaŃional, 
prezentând de asemenea şi care sunt 
argumentele pentru cercetarea sa. În primul 
capitol – Mediul organizaŃional şi structura 
organizaŃională – autoarea prezintă 
principalele teorii din domeniul psihologiei 
organizaŃionale, de la perspectiva clasică la 
cea post-modernă. Sunt prezentate abordări 
ale mediului organizaŃional şi ale complexităŃii 
organizaŃionale, componentele sistemului 
organizaŃional şi tipuri de structuri 
organizaŃionale. Abordarea descriptivă bine 
documentată şi structurată oferă, încă din 
acest capitol, un ghid foarte util pentru 
introducerea în domeniul psihologiei 
organizaŃionale, atrăgând atenŃia, pentru cei 
interesaŃi de organizaŃiile moderne, asupra 
unei teme centrale a gândirii organizaŃionale 
post-moderne: organizaŃiile virtuale. Capitolul 2 
– Schimbarea organizaŃională – descrie 
importanŃa aspectelor implicate în 
managementul schimbării organizaŃionale şi 
distincŃia dintre schimbarea proactivă şi cea 
reactivă. Sunt prezentate principalele tipuri de 
schimbare organizaŃională, bazate pe 
combinaŃia dintre inovare şi inerŃie. Este 
evidenŃiat procesul de diagnoză 
organizaŃională, care stă la baza intervenŃiilor 
presupuse de programele de dezvoltare 
organizaŃională. Capitolul 3 – Problematica 
luării deciziei – descrie într-o manieră 
structurată modele de luare a deciziilor, 
prescriptive şi descriptive. Autoarea prezintă şi 
aspecte comportamentale şi organizaŃionale în 
luarea deciziei. Este discutat modelul 
raŃionalităŃii limitate şi aplicări recente ale 
acestuia în literatura de specialitate. Autoarea 
ne apropie de scopul central al cărŃii prin 
discuŃia despre studiul deciziei în diferite 
circumstanŃe, cu accent pe luarea deciziilor în 
condiŃii de incertitudine. Punctul central al 
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acestui capitol este reprezentat de 
complexitatea cognitivă şi mecanismele de 
control a stresului decizional, importante fiind 
modalităŃile prin care managerii pot să îşi 
dezvolte abilităŃile de a gestiona astfel de 
procese în situaŃii complexe. Este discutat şi 
rolul factorilor individuali care pot anticipa 
succesul decizional, relevanŃa acestora în 
procesul de selecŃie a angajaŃilor, precum şi 
interesul organizaŃiilor de a avea indivizi care 
au potenŃialul să adopte decizii eficiente în 
medii organizaŃionale dinamice şi complexe, 
specifice situaŃiei de schimbare 
organizaŃională. Autoare propune un model 
care vizează nivelul individual, mai specific, un 
model care îşi propune identificarea relaŃiilor 
dintre factorii cognitivi şi de personalitate care 
contribuie la predicŃia performanŃei decizionale 
din organizaŃiile în schimbare. Capitolul 4 – 
Obiectivele cercetării – prezintă principalele 
direcŃii ale cercetării care se referă, pe de-o 
parte, la identificarea factorilor psihologici cu 
rol în succesul managerilor ca decidenŃi şi, pe 
de-altă parte, elaborarea unei strategii de 
selecŃie a personalului de conducere pe baza 
factorilor psihologici identificaŃi ca predictori ai 
performanŃelor decizionale din organizaŃiile în 
schimbare. Din punct de vedere metodologic, 
este importantă descrierea construirii 
instrumentului care măsoară complexitatea 
cognitivă şi cea a elaborarării unei scale cu 
ancore comportamentale pentru evaluarea 
performanŃei decizionale. Cercetarea descrisă 
a vizat o analiză aplicativă, desfăşurată într-un 
cadru natural, organizaŃional. Capitolul 5 – 
Studiul influenŃelor variabilelor individuale 
asupra performanŃei decizionale din sarcini în 
schimbare – a avut drept obiectiv studiul 
relaŃiilor dintre variabilele individuale şi 
performanŃa decizională, înainte şi după o 
schimbare neaşteptată, într-o sarcină 
concretă. Rezultatele studiului sprijină ideea că 
adaptabilitatea reprezintă un factor important 
în eficienŃa decizională în condiŃiile de 
schimbare. Autoarea subliniează ideea că 
decizia, în contexte de schimbare, impune 
cerinŃe deosebite faŃă de decizia în contexte 
stabile. Pe lângă valenŃa metodologică, este 
important de precizat şi valenŃa aplicativă, 
deoarece cercetarea accentuează necesitatea 
introducerii anumitor caracteristici de 
personalitate în bateriile de teste de selecŃie 
pentru funcŃii sau situaŃii în care performanŃa 
depinde de adaptabilitate, ai cărui predictori 
sunt consideraŃi a fi aptitudinile cognitive 
generale, deschiderea spre nou şi 
conştiinciozitatea. Capitolul 6 – Studiu privind 

implicaŃiile factorilor cognitivi şi de 
personalitate în luarea deciziilor – discutarea 
modelului propus – identifică factorii psihologici 
care contribuie la succesul managerilor în rolul 
lor de decidenŃi, în organizaŃiile în schimbare. 
Modelul propus de autoare are atât valenŃe 
explicative, cât şi predictive, evidenŃiind că în 
condiŃii de incertitudine, competenŃele 
cognitive, alături de factori de personalitate, 
prezic cel mai bine eficienŃa şi performanŃa 
organizaŃională decizională. Pe de altă parte, 
în condiŃii de stabilitate, aptitudinile cognitive 
generale sunt predictori viabili ai performanŃei 
decizionale. Având în vedere aceste două 
contexte diferite, autoarea atrage atenŃia 
asupra necesităŃii unei abordări diferenŃiate a 
procesului decizional, în funcŃie de condiŃiile în 
care acesta se produce. Capitolul 7 – Studiu 
comparativ între subiecŃi cu performanŃe 
decizionale diferite – a urmărit realizarea unei 
comparaŃii între persoane cu performanŃe 
diferite în raport cu luarea deciziilor. 
Rezultatele studiului susŃin că, pe măsură ce 
gradul de incertitudine şi risc creşte, situaŃiile 
devin mai puŃin predictibile, creşte şi 
importanŃa factorilor de personalitate implicaŃi 
în performanŃa decizională. Capitolul 8 – 
Studiul privind identificarea profilului modal al 
angajatului performant – prezintă şi modul prin 
care autoarea şi-a propus şi configurarea 
bateriei de probe psihologice în vederea 
selecŃiei persoanelor cu potenŃial adaptativ la 
schimbarea organizaŃională. Delia Vîrgă relevă 
importanŃa rolului trăsăturilor de personalitate 
în potrivirea persoană-organizaŃie, ilustrând 
profilul modal al angajatului performant la 
nivelul întregii organizaŃii. De asemenea, 
diferenŃele semnificative la nivel departamental 
subliniază importanŃa raportării la un profil 
modal departamental, în cadrul procesului de 
selecŃie. Important de reŃinut este rezultatul 
conform căruia candidaŃii cu potenŃial de 
dezvoltare şi capacitate de învăŃare, precum şi 
cu un nivel ridicat al complexităŃii cognitive au 
şanse mai mari de a fi angajaŃi în companii. 
Capitolul 9 – Concluzii generale – 
argumentează că programele de schimbare 
organizaŃională necesită implicaŃii individuale 
de la toate nivelele organizaŃiei şi prevede 
acŃiuni derulate atât la nivel individual, cât şi 
organizaŃional. Se desprinde clar ideea că 
decizia în contexte de schimbare impune 
cerinŃe deosebite faŃă de decizia în contexte 
stabile, iar factorii de personalitate devin din ce 
în ce mai importanŃi în estimarea 
performanŃelor decizionale după schimbare. În 
condiŃii de incertitudine, competenŃele 



 103

cognitive şi factorii de personalitate descriu cel 
mai bine eficacitatea şi performanŃa 
organizaŃională decizională. Pe de altă parte, 
în condiŃii de stabilitate, aptitudinile cognitive 
generale şi dimensiunile de personalitate sunt 
predictori ai performanŃei decizionale. Acest 
capitol realizează o integrare bine structurată a 
premiselor de la care s-a pornit cu rezultatele 
cercetărilor realizate, implicaŃiile pentru 
practicieni fiind de asemenea relevate. 
 Având în vedere aspectele teoretice, 
de cercetare şi recomandări pentru practicenii 
din domeniul psihologiei organizaŃionale, 
cartea este un material util pentru studenŃi, prin 
prezentarea unei analize complexe a teoriilor 
şi modelelor din psihologia organizaŃională 
centrate pe decizie şi schimbare 
organizaŃională, pentru doctoranzi şi 
cercetători în domeniu, prin descrierea 
detaliată a unor strategii şi metodologii de 
cercetare, şi nu în ultimul rând pentru 
practicieni, deoarece analizele teoretice 
prezentate, analiza critică a modelelor din 
literatura de specialitate precum şi rezultatele 
practice ale studiilor prezentate relevă 
implicaŃii valoroase pentru provocările concrete 
ale realităŃii organizaŃionale, în domeniul 
selecŃiei şi evaluării de personal, diagnozei şi 
intervenŃiei organizaŃionale.  
 Cartea Deliei Vîrgă se remarcă în 
literatura de specialitate autohtonă pentru că 
tema abordată este una de extremă actualitate 
în România;  îmbinarea aspectelor teoretice cu 
cele de cercetare, relevarea unor strategii şi 
sugestii specifice pentru practicieni, reprezintă 
o „invitaŃie academică” greu de refuzat. 
  

Coralia Sulea 
 
 
Eugen Avram (Editor) (2008). Psychology in 
a Positive World. Resources for Personal, 
Organizational, and Social Development.  
Bucure şti: Editura Universit ăŃii din 
Bucure şti (376 pagini) 
 

Ramură relativ nouă a ştiinŃei, 
psihologia pozitivă are ca principal obiectiv 
studiul potenŃialului uman, al prosperităŃii 
umane. În acest context, aspectele investigate 
sunt atitudinile, mecanismele intrinseci care 
stau la baza procesului de evoluŃie a 
individului, a autorealizării lui şi implicit la baza 
sănătăŃii sale psihologice. Totodată, psihologia 
pozitivă încearcă să desluşească tainele unei 
viziuni pozitive asupra vieŃii, secretele unui 
scenariu de viaŃă câştigător. Literatura de 

specialitate abundă în studii care subliniază 
rolul atitudinilor individului faŃă de sine şi faŃă 
de lume în reglarea modului său de raportare 
la evenimentele de viaŃă pe care le 
experimentează, la calitatea vieŃii pe care o 
trăieşte. 
 Înscriindu-se în aria psihologiei 
pozitive, acest volum reuneşte lucrările a 
diverşi cercetători, profesori, practicieni de 
renume, focalizaŃi pe aspecte esenŃiale pentru 
dezvoltarea resurselor umane. Cartea 
cuprinde trei mari părŃi, fiecare oferind o 
perspectivă pozitivă asupra resurselor 
necesare pentru dezvoltarea personală a 
individului, dezvoltarea organizaŃională şi a 
societăŃii în ansamblu. 
 Capitolele care alcătuiesc prima parte 
a colecŃiei tratează problematica profilului 
caracterial al individului bun, moral şi 
implicaŃiile acestui profil pentru psihologia 
organizaŃională, psihologia clinică şi 
psihoterapie, psihopatologie, psihologie 
socială, psihologia dezvoltării. Eugen Avram 
discută pe rând caracteristicile profilului 
caracterial bun care ar sta la baza unor 
comportamente, norme, valori care construiesc 
o societate ideală în care oamenii 
experimentează nivele crescute de bunăstare 
psihologică şi satisfacŃie cu viaŃa. Irina 
Holdevici, într-un studiu următor, se centrează 
asupra fenomenului de gândire pozitivă, 
asupra atitudinilor şi credinŃelor persoanei. 
Este discutat modul în care propria viziune a 
individului reprezintă o resursă pentru 
dezvoltarea lui personală. Din perspectiva 
terapiei cognitiv-comportamentale sunt trecute 
în revistă o serie de strategii prin care individul 
poate regla viziunea sa despre sine şi lume în 
aşa fel încât aceasta să contribuie la 
dezvoltarea sa. Ana Frichand, autoarea celui 
de-al treilea capitol din prima parte a cărŃii, se 
opreşte asupra adolescenŃei - moralitatea şi 
valorile pe care generaŃia de astăzi le are ca 
model în contextul schimbărilor pe care 
instituŃia de bază a societăŃii, familia, le 
traversează. Este adus în prim plan subiectul 
crizei morale caracteristică societăŃii de astăzi 
şi implicaŃiile acestei realităŃi pentru 
dezvoltarea adolescentului care trăieşte într-o 
lume haotică (Szentmartoni, 2004). Autoarea 
invocă modelele parentale, figuri marcante din 
viaŃa adolescenŃilor (profesori, politicieni etc.) 
cu o conduită morală, consecventă, drept o 
posibilă soluŃie pentru remedierea  acestei 
situaŃii. 

Capitolul patru abordează 
problematica predispoziŃiei de a crede în 
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adevărul spuselor celorlalŃi cu care relaŃionăm. 
Rezultatele studiului trec în revistă rolul 
diferenŃelor individuale în studiul credibilităŃii. 
LaurenŃiu Mitrofan, în capitolul cinci, tratează 
problematica prieteniei văzută ca o „cale de 
dezvoltare şi maturizare a personalităŃii”. 
Comportamentul de prietenie include 
altruismul, dorinŃa de a ajuta, empatia, 
simpatia, sentimente împărtăşite şi de altă 
persoană. Formarea şi restructurarea imaginii 
de sine este strâns legată de interacŃiunile 
sociale pe care le avem de-a lungul vieŃii. 
Prietenia este un fenomen social care ajută la 
formarea şi restructurarea sinelui tocmai prin 
interacŃiunea cu celălalt, vitală pentru 
conturarea individualităŃii fiecăruia dintre noi. 
Este un teren complex care facilitează 
interacŃiunea umană, unde indivizii 
experimentează manipularea, supunerea dar 
şi ataşamentul emoŃional, iubirea, apropierea, 
compararea socială, toate aceste realităŃi 
contribuind la definirea sinelui şi conturarea 
identităŃii de sine. Autorii ultimului capitol din 
prima parte a cărŃii se opresc tot pe teritoriul 
relaŃiilor umane, analizând paternuri relaŃionale 
care apar în interacŃiunile de familie, cuplu sau 
prietenie. Modul în care copilul se raportează 
la lume şi construieşte relaŃia emoŃională cu 
părinŃii va constitui baza relaŃiilor sale viitoare. 
Schemele relaŃionale devin comportamente 
automate, inconştiente pe care individul le 
practică în relaŃiile sale viitoare. 

Partea a doua a cărŃii se centrează 
asupra resurselor pentru dezvoltarea 
organizaŃională. În primul capitol, Eugen 
Avram şi Carmen Chiru se opresc asupra unor 
dimensiuni esenŃiale pentru viaŃa 
organizaŃională: încrederea organizaŃională (cu 
latura ei cognitivă şi afectivă),  colaborarea, 
credinŃele oamenilor referitoare la viaŃa din 
organizaŃie care facilitează colaborarea şi 
performanŃa la locul de muncă. După cum 
afirmă autorii, încrederea, face parte din 
arhitectura individuală şi organizaŃională, este 
o fundaŃie pe care se pot construi relaŃii solide. 
Acest studiu subliniază importanŃa încrederii 
ca resursă importantă în viaŃa unei organizaŃii. 

Emilie Boujut, în capitolul următor 
investighează antecedentele psihosociale ale 
reuşitei universitare. Autoarea studiază rolul 
variabilelor cognitive (inteligenŃa, stilul de 
învăŃare), precum şi relaŃia dintre dimensiunile 
de personalitate (cei cinci factori specificaŃi în 
modelul Big Five) şi performanŃele academice. 
AlŃi factori de personalitate asupra cărora 
autoarea se opreşte în studiul său se referă la 
afectivitatea pozitivă, afectivitatea negativă, 

stima de sine, optimismul, încrederea în sine, 
sentimentul autoeficienŃei personale. Toate 
acestea, alături de suportul social şi anumite 
strategii sănătoase de adaptare constituie 
resurse importante pentru reuşita academică. 

Plecând de la teoria lui Bandura 
(1986) asupra autoeficacităŃii personale, în 
capitolul următor, Enrique Merino Tejedor 
proiectează o serie de strategii, programe de 
intervenŃie menite să îmbunătăŃească 
percepŃia asupra sentimentului autoeficacităŃii 
personale şi, implicit, performanŃele din viaŃa 
profesională a individului. 

O altă realitate din viaŃa 
organizaŃională, cu implicaŃii asupra sănătăŃii 
psihologice a individului este autodezvăluirea, 
fenomen care se petrece pe teritoriul 
interacŃiunilor cu celălalt. Autorul, Răzvan G. 
Zaharia, trece în revistă mecanismele psihice 
ale autodezvăluirii, principalii predictori ai 
acestui fenomen şi relaŃia lui cu sănătatea 
psihologică şi adaptarea socială a individului. 

Capitolul următor sintetizează o serie 
de aspecte caracteristice societăŃii nigeriene 
privind utilizarea resurselor (resurse financiare, 
resursele umane, resurse fizice) în şcolile 
generale, precum şi implicaŃiile acestor stări de 
fapt asupra sistemului de educaŃie. 

Valentin Dinu investighează în cadrul 
studiului său problematica stresului în diferite 
structuri organizaŃionale, accentuând tematica  
stresului în organizaŃiile birocratice. Premisa 
de la care se pleacă este că performanŃele 
crescute sunt atât rezultatul resurselor 
investite dar şi al unei forme eficiente de 
organizare. Rezultatele studiului evidenŃiază 
consecinŃele structurii birocratice asupra 
satisfacŃiei angajaŃilor şi randamentului 
organizaŃional. 

În următorul capitol, Răzvan Stan 
contribuie la diversitatea acestui volum prin 
studiul său intitulat „Spiritul culturii profesionale 
a minerilor”, care reprezintă o incursiune în 
cultura profesională a minerilor. Autorul trece 
în revistă valorile profesionale, câteva mituri 
din lumea minei, schiŃând totodată şi profilul 
psihologic al minerului, comportamentul 
revendicativ al acestuia, relaŃiile sociale în 
afara muncii. De asemenea, este conceput şi 
un tablou al culturii profesionale a minerilor, 
între unitate şi diversitate. 

Partea a treia a volumului,  „Resurse 
pentru dezvoltarea socială” abordează 
punctual într-un prim capitol problematica 
metodelor statistice utilizate în studiul 
reciprocităŃii în interacŃiunile sociale 
(cooperarea). În capitolul următor, Ricardo 



 105

Garcia Mira prezintă un studiu amplu despre 
incendiile forestiere din Regiunea Autonomă a 
Galiciei (Spania) în vederea stabilirii unor 
politici, programe de acŃiune menite să prevină 
astfel de pericole. În prevenirea acestor 
dezastre, este subliniat rolul important al unei 
strategii bine definite de comunicare socială. 
Rezultatele cercetării evidenŃiază percepŃia 
socială asupra incendiilor din vara anului 2006, 
modul în care eşantionul investigat atribuie 
cauze şi responsabilităŃi legate de aceste 
dezastre. 

Pornind de la afirmaŃia lui Dafinoiu 
conform căreia realitatea este o iluzie, Mihai 
Zota conturează reprezentarea socială a 
conceptului de „cetăŃean român” şi „cetăŃean 
occidental”. Autorul surprinde modul în care 
românii înŃeleg şi îşi reprezintă valorile 
europene pe care teoretic şi le-au asumat. 
„Libertatea” este un element definitoriu al 
reprezentării conceptului de european iar 
elementul „prosperitate” defineşte 
reprezentarea socială a occidentalului. După 
cum însuşi autorul afirmă, „studiul de faŃă 
relevă o asumare autentică a valorilor 
europene de către români.” 

Capitolul următor prezintă un studiu 
realizat pe zece categorii sociale din Bulgaria. 
Sunt investigate aspecte ale dezvoltării 
personalităŃii din punct de vedere al 
dimensiunilor extraversie, neuroticism, 
psihoticism şi dezirabilitate socială. Rezultatele 
studiului subliniază existenŃa unor diferenŃe pe 
aceste dimensiuni în funcŃie de variabilele gen, 
vârstă şi ocupaŃie de bază. 

Ligia Tătăranu, în studiul său 
„Integrarea socio-profesională a persoanelor 
cu sechele după traumatisme craniocerebrale” 
aduce în discuŃie categoria persoanelor cu 
traumatisme craniocerebrale. Sunt punctate 
aspectele psihologice studiate în relaŃie cu 
acest tablou clinic, principalele strategii de 
reabilitare neuropsihologică din perspectiva 
psihoterapeutului şi principiile pedagogice care 
pot fi aplicate în vederea creşterii calităŃii vieŃii 
acestor indivizi şi sensibilizării societăŃii faŃă de 
persoanele cu un astfel de handicap. 

Simona Glăveanu abordează 
problema dezvoltării abilităŃilor sociale la elevi. 
În perspectiva autoarei, abilităŃile emoŃionale, 
sociale sunt resurse esenŃiale pentru succesul 
şcolar şi cel din viaŃa de zi cu zi. Studiul 
subliniază rolul decisiv al părinŃilor şi al 
cadrelor didactice în educarea atitudinilor şi 
implicit conduitelor prosociale la copii. Sunt 
trecute în revistă o serie de practici parentale 
şi didactice, metode moderne pe care 

autoarea le recomandă ca utile în vederea 
dezvoltării acestor abilităŃi. 

Eugen Avram şi Claudia Radu încheie 
această colecŃie de studii cu un articol 
interesant care pledează pentru educaŃia 
caracterului într-o societate pozitivă. Este 
subliniat rolul important al „agenŃilor” 
responsabili de educarea caracterului: familia, 
comunitatea, societatea. Autorii prezintă 
principiile şi dimensiunile majore ale educării 
caracterului (valorile, judecăŃile morale, 
conduitele prosociale), aspecte teoretice 
importante care îşi pot găsi aplicabilitate în 
programe punctuale destinate elevilor din şcoli 
şi licee, menite să reprezinte ghiduri pentru o 
educaŃie centrată pe dezvoltarea socială. 

Această colecŃie de studii, prin 
diversitatea şi actualitatea subiectelor abordate 
reprezintă un material captivant şi de interes 
pentru toŃi cei interesaŃi de dezvoltarea 
personală, organizaŃională şi a societăŃii în 
ansamblu. 
 
 

Roxana Vaida 
 
 
Marian Popa (2008). Introducere în 
psihologia muncii.  Iaşi: Editura Polirom 
(309 pagini) 
 

Aşa cum autorul subliniază încă din 
introducere, cartea de faŃă are un caracter 
introductiv tratând unele dintre cele mai 
importante teme ale psihologiei muncii: analiza 
psihologică a muncii, evaluarea performaŃelor 
în muncă, relaŃia om-maşină-mediu, selecŃia 
personalului, solicitarea profesională, oboseala 
etc. 

Cartea „Introducere în psihologia 
muncii” este structurată pe 10 capitole având 
un solid fundament bibliografic şi ştiinŃific. În 
introducere autorul prezintă un scurt istoric al 
psihologiei muncii care este ca un elogiu adus 
muncii de-a lungul timpului: „ansamblul 
conduitelor umane, fizice şi intelectuale 
supuse unor exigenŃe de organizare, a căror 
finalitate este orientată spre propriul beneficiu 
şi/sau al altora”.  

„Analiza psihologică a muncii”, 
prezentată în cel de-al doilea capitol, vine în 
ajutorul celor care se află la începutul desluşirii 
tainelor analizei muncii orientată pe postul de 
muncă (Job Description) şi pe deŃinătorul 
postului de muncă (Job Specification). De 
asemenea, în acest capitol este trecută în 
revistă clasificarea ocupaŃiilor prezentată 



 106

extensiv în Codul OcupaŃiilor din România 
(COR). Punctul forte al acestui capitol în 
constituie evidenŃierea metodelor cantitative 
(observaŃia, inteviul, chestionarul) şi calitative 
(metoda inventarului de sarcini, chestionarul 
de analiză a funcŃiei, scala abilităŃilor solicitate, 
metoda incidentelor critice, analiza cognitivă a 
sarcinii) utilizate în analiza muncii. 

În capitolul 3, intitulat „Evaluarea 
performanŃelor profesionale” sunt aduse în 
centrul atenŃiei cititorului performanŃele 
profesionale, prezentându-se mai detaliat 
utilitatea evaluărilor performanŃelor 
profesionale şi metodele de evaluare ale 
acestor performanŃe. Un atuu al acestui capitol 
este reprezentat de metodele de evaluare a 
performanŃelor: Evaluări obiective (înregistrări 
documente, evaluarea automatizată a 
performanŃei) şi evaluări subiective (scalele 
grafice de evaluare, sistemele de ierarhizare 
comparativă, metoda feedback 360, metoda 
codului de punctaj). 

Capitolul „forte” al cărŃii este capitolul 4 
„SelecŃia psihologică a personalului” care, pe 
lângă etapele selecŃiei de personal, pune 
accent pe variabilele predictor utilizate în 
selecŃia personalului (predictori care se 
bazează pe diferenŃe individuale, predictori 
bazaŃi pe o metodă de măsurare şi predictori 
utilizaŃi pentru estimarea comportamentelor 
indezirabile). O serie de exemple din practică 
vin să îmbogăŃească şi să expliciteze cititorului 
noŃiuni abstracte precum cele de predictor, 
criteriu, validitate etc. 

Luând în consideraŃie experienŃa 
bogată din practică pe care conferenŃiarul 
Popa şi-a însuşit-o la institutul de psihologie al 
aviaŃiei, cititorului îi este detaliat procesul 
validării selecŃiei de personal cu exemple de 
utilizare a formulelor coeficienŃilor de corelaŃie 
şi de calcul al corecŃiei de continuitate 
univariată pe un lot testat la selecŃie, căruia i s-
a aplicat un test de inteligenŃă având drept 
criteriu performanŃa şcolară. Succint sunt 
abordate şi metode de selecŃie mai puŃin 
familiare cititorilor aflaŃi abia la „primii paşi” în 
analiza muncii, cum ar fi reŃelele neuronale. 
Sunt citaŃi, folosind această abordare modernă 
în selecŃia personalului, Schuhfried şi Sommer 
în calitate de reprezentanŃii ai firmei 
producătoare de aparatură de testare 
psihologică numărul 1 pe plan mondial. 

Capitolul 5 face un salt înapoi, în timp, 
prin prezentarea sistemului om-maşină-mediu 
şi evoluŃia interacŃiunii om-maşină în procesul 
muncii. Un loc aparte îl ocupă prezentarea 
modelelor interacŃiunii om-maşină-mediu: 

modelul sistemic şi modelul cibernetic. În 
prezentarea aplicabilităŃii acestor modele se 
face apel la concepte din psihologia cognitivă 
referitoare la procesele psihice cognitive: 
percepŃie, memorie şi gândire. De asemenea, 
sunt detaliate aspecte ale mediului fizic de 
muncă (ambianŃa sonoră, ambianŃa luminoasă, 
condiŃii de temperatură şi vibraŃiile), relaŃionate 
cu posibilităŃi de obŃinere a unor performanŃe 
cât mai ridicate în muncă. 

După o incursiune în tainele analizei 
muncii, capitolele 6 şi 7 vin să familiarizeze 
cititorul cu fenomene care pot apărea la locul 
de muncă: accidentele de muncă şi solicitarea, 
oboseala şi consecinŃele acestora pe plan 
profesional dar şi individual, la nivel fiziologic. 
Autorul face o prezentare riguroasă şi detaliată 
a modelelor de analiză a erorii: modelul 
clasificării erorilor (algoritmul taxonomic al 
erorilor de procesare a informaŃiilor, modelul 
Reason de analiză a factorului uman, modelul 
Hera-Janus), modelul diagramei şi metoda 
scenariului. Solicitarea profesională şi 
oboseala sunt prezentate în strânsă legătură 
cu stresul la locul de muncă. Punctul forte este 
reprezentat de analiza SWOT ca evaluare 
subiectivă a gradului de solicitare versus scala 
NASA-TLX ca indicator sensibil al solicitării 
globale în sarcină cât şi al diferenŃelor dintre 
diverse sarcini sub aspect cognitv şi fizic. 

Capitolul 8, numit „Adaptarea 
profesională”, aduce în centrul atenŃiei 
cititorului contraproductivitatea şi 
comportamentul contraproductiv al angajaŃilor 
la locul de muncă. Punctul forte şi totodată de 
maxim interes al comportamentelor 
contraproductive prezentate de autor îl 
reprezintă identificarea predictorilor ai acestor 
comportamente deviante la locul de muncă 
(variabile de personalitate, caracteristicile 
postului, caracteristicile de grup, cultura 
organizaŃională, sistemul de control şi 
inechitatea organizaŃională).  

EducaŃia şi trainingul, reprezentând 
programele de instruire ca activităŃi de bază în 
organizaŃii, sunt tratate în cel de-al nouălea 
capitol. Cititorului i se va dezvălui cum are loc 
proiectarea programelor de instruire 
profesională (modelarea posturilor, 
determinarea nevoilor de instruire, specificarea 
obiectivelor instruirii, specificarea conŃinutului 
instruirii, alegerea mijloacelor de instruire şi 
eficienŃa instruirii). 

Capitolul final al cărŃii, capitolul 10, 
prezintă o abordare interculturală în psihologia 
muncii prin prisma modelelor culturale 
(Hofstede şi Bond). Având în vedere 
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globalizarea, fenomenul migraŃionist dar şi 
revoluŃia ştiinŃifică din ultimele decenii, 
distanŃele tind să se reducă şi spaŃiile culturale 
rigid delimitate tind să se uniformizeze. Un 
exemplu îl reprezintă marile companii 
multinaŃionale care funcŃionează în diferite Ńări 
având culturi diferite dar care impun ca politici 
de personal un stil propriu la nivel 
internaŃional, global. 

Abordând aspectele prezentate atât 
din perspectiva teoriei, cât şi a celei practice, 
cartea de faŃă constituie un ghid introductiv util 
în gestionarea celei mai de preŃ resurse din 
cadrul unei organizaŃii, şi anume cea umană.  

 
Mihaela Popa-Craif 

 
 
Horia D. Pitariu & Mihaela Popa-Craif 
(2009). Analiza psihologic ă a muncii. 
Proiectarea fi şelor de post.  Bucure şti: 
Colegiul Psihologilor din România, Comisia 
de Psihologia Muncii, Organiza Ńional ă şi 
Transporturi în colaborare cu Asocia Ńia de 
Psihologie Industrial ă şi Organiza Ńional ă 
(69 pagini) 
 
 De nenumărate ori, în calitate de 
practicieni ne confruntăm cu lipsa 
instrumentelor de lucru sau cu o discrepanŃă 
majoră între ceea ce este prezentat în 
conŃinutul lucrărilor de specialitate teoretice şi 
ceea ce se întâmplă realmente în domeniul 
resurselor umane. Cu toate că în există 
numeroase lucrări care abordează 
problematica managementului resurselor 
umane, puŃine dintre ele ne schiŃează 
instrumente de lucru esenŃiale pentru a 
dezvolta şi valorifica la maximum potenŃialul 
celei mai preŃioase resurse din organizaŃii, şi 
anume cea umană. Eficientizarea resurselor 
umane este apanajul unui bun management, al 
îmbinării riguroase a elementelor teoretice cu 
cele practice. Această abordare de tip 
cercetător-practician este surprinsă excelent în 
colecŃia de broşuri care au drept tematică o 
serie de aspecte ale managementului 
resurselor umane, cum ar fi: Analiza 
psihologică a muncii, având ca rezultat 
proiectarea fişelor de post, Recrutarea şi 
selecŃia profesională, Evaluarea psihologică a 
personalului, Evaluarea performanŃelor 
profesionale. Obiectivul elaborării acestei 
valoroase colecŃii este acela de a contribui la 
„formarea continuă în profesia de psiholog”. 
Deşi abordează activităŃi de resurse umane 
deja consacrate, broşurile oferă cititorului deja 

familiarizat cu aceste aspecte, posibilitatea de 
a-şi lărgi baza de „cunoştinŃe profesionale cu 
date noi din literatura de specialitate”. Suntem 
puşi totodată şi în faŃa unei excelente 
transpuneri în practică a teoriei, modelelor şi 
cercetărilor existe în domeniul resurselor 
umane, broşurile cuprinzând în paginile lor un 
amplu „cadru teoretic şi practic ştiinŃific, util 
fiecărui psiholog practician”. 

Într-un mod impresionant, prima 
broşură din această colecŃie abordează 
problematica analizei muncii şi a proiectării 
fişelor de post. ConŃinutul său este rezultatul 
coroborării excelente a cunoştinŃelor teoretice 
şi experienŃei profesionale a celor doi autori, 
Horia Pitariu şi Mihaela Popa-Craif. Înainte de 
a ne prezenta detaliat analiza muncii, autorii 
aduc în discuŃie competenŃele aferente trecerii 
dintr-o treaptă de specializare în alta, insistând 
de asemenea şi asupra unor standarde de 
calitate privind activitatea psihologilor care 
activează în domeniul muncii, serviciilor şi 
transporturilor. Astfel, sunt prezentate laborios 
standardele de calitate privind activitatea de 
analiză a muncii, proiectarea unui sistem de 
evaluare psihologică în scop de selecŃie şi de 
evaluare a performanŃelor profesionale, 
evaluarea stresului ocupaŃional, proiectarea şi 
implementarea intervenŃiilor de management al 
stresului ocupaŃional. După această scurtă 
incursiune privind ceea ce are de făcut un 
specialist din domeniul resurselor umane, 
următoarele secŃiuni ale acestei broşuri sunt 
dedicate procesului de analiză a muncii, 
văzută de autori ca o activitate care „ocupă un 
loc central în managementul resurselor 
umane”. De altfel, importanŃa acestei activităŃi 
complexe este ilustrată foarte bine prin 
implicaŃiile sale asupra planificării resurselor 
umane, recrutării, selecŃiei, reŃinerii şi 
disponibilizării personalului, instruirii şi 
dezvoltării personalului, evaluării muncii şi a 
performanŃelor profesionale, sănătăŃii 
psihologice şi siguranŃei la locul de muncă, 
relaŃiilor de muncă şi nu în ultimul rând asupra 
legalităŃii acŃiunilor de resurse umane. Pentru a 
evidenŃia practic rolul analizei muncii în 
intervenŃiile psihologice din organizaŃii, autorii 
fac apel la o schemă generală de proiectare a 
unui sistem de selecŃie profesională pe care o 
discută în detaliu.  

ConŃinutul broşurii relevă într-un mod 
foarte structurat cele două direcŃii majore în 
analiza muncii: cea orientată pe  postul de 
muncă (Job description) şi cea orientată pe 
deŃinătorul postului de muncă (Job 
specifications), insistându-se pe elementelele 
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care le diferenŃiază. Parcurgând secŃiunile 
dedicate acestor două direcŃii de analiză a 
muncii, puteŃi afla răspunsul la următoarele 
întrebări „Care sunt responsabilităŃile, sarcinile, 
activităŃile şi acŃiunile contextualizate la nivelul 
unui anumit post de muncă?”, “Ce calităŃi 
psihologice sunt solicitate unui candidat pentru 
a ocupa un astfel de post?”.  

Analiza muncii centrată pe postul de 
muncă este discutată in extenso în contextul 
evidenŃierii diferenŃelor dintre ceea ce 
înseamnă activitatea prescrisă, activitatea 
agentului de muncă şi reprezentarea activităŃii, 
respectiv a relaŃiilor dintre responsabilitate, 
sarcină, activitate şi acŃiune. Printre aceste 
aspecte teoretice, cei doi autori au inserat o 
serie de exemple şi aplicaŃii practice desprinse 
din literatura de specialitate şi bogata lor 
experienŃă profesională. Sunt abordate şi 
competenŃele postului de muncă, trecându-se 
în revistă clasificări şi caracteristici ale 
acestora, modul în care pot fi operaŃionalitate 
pentru a le putea evalua cât mai bine. Autorii 
ilustrează competenŃele care sunt cerute de 
marile companii din lume, însoŃindu-le o scurtă 
descriere şi procentajul de utilizare a lor în 
aceste companii. Nu este uitată nici 
problematica contextului în analiza muncii, 
accentul fiind pus pe elementele sale: relaŃii 
interpersonale, condiŃii fizice ale muncii, 
caracteristici structurale ale locului de muncă.  

În scopul consemnării particularităŃilor 
psihologice solicitate de un post de muncă, 
Horia Pitariu şi Mihaela Popa-Craif aduc în 
prim plan Modelul cu şapte puncte propus de 
Roger şi Modelul KSAO care cuprinde patru 
elemente fundamentale: cunoştinŃe, deprinderi, 
aptitudini şi alte particularităŃi individuale. La fel 
ca în secŃiunea dedicată analizei postului de 
muncă, sunt punctate exemple şi aplicaŃii care 
au rolul de a ilustra modul în care pot fi folosite 
aceste două modele în practică.  

Un atuu al acestei broşuri îl constituie 
faptul că abordarea analizei muncii nu se 
opreşte la a prezenta definiŃia şi direcŃiile 
majore ale acesteia, ci este este laborios 
expus un adevărat „arsenal” de metode şi 
tehnici de analiză a muncii. Astfel, cititorul fie 
el student, manager, psiholog sau specialist în 
resurse umane poate desprinde specificul unor 
metode şi tehnici de analiză a muncii, cum ar 
fi: modelarea, inventarierea sarcinilor de 
muncă, tehnici interogative (chestionarul, 
tehnica explicitării provocate, tehnica 
intervievării grupului), tehnici de observare 
directă (observaŃia deschisă, observarea 
descriptivă standardizată), analiza erorilor, 

metoda incidentelor critice. În ceea ce priveşte 
aceste metode şi tehnici, citind această 
broşură aflăm care este scopul aplicării lor, ce 
tipuri de informaŃie relevantă ne pot oferi, care 
sunt elementele lor componente, situaŃiile când 
pot fi aplicate, avantajele şi limitările lor.    

Totodată, din perspectiva abordării 
teoretice şi practice, autorii punctează succint 
nişte observaŃii şi comentarii utile privind 
analiza muncii, cum ar fi ideea că surse diferite 
de informaŃii pot duce uneori la inferenŃe 
eronate sau faptul că nici o metodă de analiză 
a muncii nu este superioară alteia.  

Rezultatul aplicării unui demers de 
analiză a muncii similar celui descris în 
această broşură este sintetizat într-o schemă 
posibilă a unei fişe de post care ar trebui să 
includă în principal date despre denumirea 
postului de muncă, integrarea acestuia în 
structura organizatorică, responsabilităŃi, 
sarcini, activităŃi şi acŃiuni specifice postului de 
muncă, competenŃele postului de muncă, 
contextul muncii, cunoştinŃe, deprinderi, 
aptitudini, personalitate şi interese, pregătirea 
necesară postului de muncă, salariul şi 
condiŃiile de promovare. În plus, sunt 
exemplificate şi trei fişe de post realizate 
pentru trei posturi de muncă diferite.  

Îmbinând excelent aspectele teoretice 
şi cele practice privind analiza muncii, această 
broşură constituie un element valoros în 
dezvoltarea şi valorificarea la maximum a 
potenŃialului resurselor umane din organizaŃii.  

 
 

Claudia Rus 
 

 
 
Horia D. Pitariu, Mihaela Popa-Craif & Ioan 
Radu (2009). Selec Ńia personalului şi 
evaluarea psihologic ă periodic ă. Bucure şti: 
Colegiul Psihologilor din România, Comisia 
de Psihologia Muncii, Organiza Ńional ă şi 
Transporturi în colaborare cu Asocia Ńia de 
Psihologie Industrial ă şi Organiza Ńional ă 
(104 pagini) 
 
 „SelecŃia personalului şi evaluarea 
psihologică periodică” reprezintă cea de-a 
doua broşură din colecŃia dedicată activităŃilor 
din domeniul resurselor umane. ConŃinul ei îi 
vizează atât practicieni care sunt debutanŃi în 
domeniul resurselor umane, cât şi pe cei care 
au un bagaj valoros de cunoştinŃe şi practici de 
resurse umane.  
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În prima parte a acestei broşuri, cei 
trei autori subliniază specificitatea realităŃii 
contemporane şi influenŃa acesteia asupra 
practicilor de resurse umane, în special asupra 
selecŃiei şi evaluării psihologice periodice. O 
activitate de resurse umane cum este 
recrutarea, selecŃia şi evaluarea personalului 
nu poate fi înŃeleasă fară a face referire la 
contextul distal şi proximal în care acestea 
urmează să fie implementate. Un atuu al 
acestei broşuri, ca de altfel al întregii colecŃii 
care o include, îl constituie tocmai accentul 
pus pe rolul contextului în derularea activităŃilor 
de management al resurselor umane. Într-un 
spirit critic, sunt prezentate aspecte pozitive şi 
negative ale practicilor existe pe piaŃă în ceea 
ce priveşte recrutarea, selecŃia şi evaluarea 
psihologică periodică a resurselor umane.  

Cititorului este ghidat pas cu pas în 
sfera unor noŃiuni precum recrutare, selecŃie, 
evaluare, insistându-se rafinat asupra 
diferenŃelor existente între ele. Fără a fi mai 
prejos decât numărul dedicat analizei muncii, 
şi în broşura de faŃă aceste aspecte teoretice 
sunt completate de informaŃii cu caracter 
practic privind modul în care poate fi realizată 
o recrutare şi selecŃie psihologică. Autorii pun 
la dispoziŃia cititorului o serie de tehnici de 
recrutare internă şi externă dintre care pot fi 
amintite: informarea angajaŃilor prin mijloace 
de comunicare internă, informarea directă prin 
operarea cu o bază de date de personal şi 
nominalizarea posibililor candidaŃi, anunŃurile, 
agenŃiile de angajare etc.  

Prin schiŃarea unui proces de recrutare 
şi selecŃie, ale cărui etape sunt descrise 
succint, broşura de faŃă poate fi de un larg 
interes atât persoanelor care derulează astfel 
de activităŃi, cât şi posibililor candidaŃi pentru 
un post de muncă. Autorii punctează faptul că 
în toate etapele acestui proces, „psihologul are 
un rol esenŃial, fiind implicat ca specialist prin 
intermediul căruia sunt aplicate o serie de 
proceduri de angajare, respectiv selecŃie şi 
ulterior de integrare profesională şi stabilire a 
planului de carieră”. Chiar mai mult, pornind de 
la rezultatele unui studiu care a avut drept 
scop identificarea metodelor de selecŃie şi a 
procentului de utilizare a acestora în companii 
din diferite Ńări, cititorului îi sunt prezentate 
câteva conluzii esenŃiale privind instrumentele 
utilizate în selecŃia psihologică. În strânsă 
legătură cu aceste aspecte, este cântărită 
importanŃa practică a selecŃiei personalului 
considerată ca fiind „domeniul cu cea mai 
consistentă contribuŃie din psihologia muncii”. 
Totodată sunt prezentate într-un limbaj simplu 

metodele clinice şi statistice care permit 
obŃinerea unor date necesare luării unei decizii 
de selecŃie sau de avizare pe post a unei 
persoane.  
 Recrutarea, selecŃia şi evaluarea 
periodică a personalului nu poate fi înŃeleasă 
fără a aduce în discuŃie utilizarea testelor 
psihologice. În această secŃiune a broşurii, 
autorii prezintă câteva elemente introductive 
privind măsurarea psihologică. Pentru a 
desprinde o definiŃie a testului psihologic, 
asistăm la o scurtă prezentare a evoluŃiei sale 
ca instrument de evaluare. Astfel, testul este 
văzut ca o „măsură obiectivă şi standardizată a 
unui eşantion de comportament  (Anastasi, 
1976)”. Ulterior, sunt prezentate nişte 
clasificării ale testelor psihologice, pe care 
autorii ne sfătuiesc să nu le privim ca fiind 
exclusiviste (clasificarea elaborată de autoarea 
Monica Albu (1999) şi Horia Pitariu (2003)) cât 
mai degrabă  complementare. A utiliza un test 
psihologic înseamnă a respecta câteva cerinŃe 
în ceea ce priveşte prezentarea testului şi 
examenul propriu-zis de testare. În acest 
context, ne sunt propuse câteva „reŃete”, 
demne de urmat, cu privire la modul în care 
putem asigura intimitatea şi confidenŃialitatea 
datelor persoanei evaluate, modalitatea în care 
putem comunica rezultatele evaluării şi 
respecta drepturile acestor persoane.  

Aspectele metodologice şi 
deontologice ale utilizării testelor psihologice în 
evaluarea personalului sunt completate de o 
serie de informaŃii despre câteva dintre testele 
care se vehiculează şi utilizează în Ńara 
noastră. O valoare practică de necontestat a 
acestei broşuri o constituie aşadar prezentarea 
succintă a ceea ce măsoară, cum se aplică şi 
de unde pot fi achiziŃionate instrumente de 
evaluare fidele precum: Bateria de teste 
psihologice CAS, testul GAMA, MAB-II, 
Inventarul de Personalitate Nonverbal- NPQ, 
Testele Torrance de Gândire Creativă- TTCT, 
NEO PI-R-P.T., Big Five Questionnaire- BFQ, 
Big Five Adjectives- BFA, Inventarul Psihologic 
California (CPI-2007) şi Inventarul de 
personalitate DECAS. 

Broşura de faŃă oferă cititorului bazele 
proiectării unui sistem de selecŃie profesională, 
prezentându-se detaliat o secvenŃă posibilă a 
unei proceduri decizionale de angajare. 
InformaŃiile despre acest demers sunt 
îmbogăŃite cu cele referitoare la modul în care 
poate fi conceput un CV, o scrisoare de 
intenŃie, un interviu de selecŃie sau analizate 
referinŃele despre un candidat. Aceste 
recomandări ale autorilor sunt foarte 
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diversificate şi precise, bazate pe legislaŃia 
care ghidează buna desfăşurare a practicii în 
domeniul resurselor umane.  

Practica ne pune unoeri în situaŃia de 
a elabora instrumente care să măsoare cât 
mai bine calităŃile candidaŃilor pentru un post 
de muncă. În sprijinul nostru, în paginile 
acestei broşuri regăsim un demers general de 
proiectare a unui instrument de evaluare, în 
care sunt aduse în prim plan consideraŃiile 
etice în selecŃia şi evaluarea personalui. 
Elaborarea unui instrument de evaluare, 
consideră autorii, trebuie să aducă în discuŃie 
şi calităŃi psihometrice precum validitatea şi 
fidelitatea. După o excelentă îmbinare a 
termenilor psihologici cu exemple practice 
privind conceptele de fidelitate şi validitate, 
autorii prezintă detaliat şi clar câteva metode 
de estimare a fidelităŃii şi cele mai cunoscute 
tipuri de validări, fiind dezbătute: Validitatea 
testului relativă la constructul măsurat, 
validitatea testului relativă la conŃinutul său, 
validitatea testului relativă la criteriu, validitatea 
predictivă şi cea concurentă. ÎnŃelegerea unor 
astfel de noŃiuni este facilitată de prezentarea 
unor exemple specifice de calcul a fidelităŃii şi 
validităŃii. 

Trecerea în revistă a unor concepte de 
bază referitoare la măsurarea şi testele 
psihologice facilitează înŃelegerea modului în 
care pot fi proiectate diverse proceduri de 
selecŃie profesională. Sunt prezentaŃi detaliat 
toŃi paşii care pot fi urmaŃi pentru a-i alege cu 
succes pe toŃi candidaŃii care ar fi potriviŃi 

pentru postul de muncă pentru care se 
derulează recrutarea şi selecŃia profesională. 
SecŃiunea dedicată acestui aspect include ca 
punct de start prezentarea unei scheme de 
validare a unei proceduri de selecŃie, 
continuându-se cu problematica modelelor în 
care pot fi combinaŃi predictorii, stabiliŃi pe 
baza analizei muncii, astfel încât să se poată 
lua decizii optime de personal.  

Deciziile de personal sunt abordate în 
ultima parte a lucrării, autorii insistând asupra 
modalităŃii în care pe baza informaŃiilor 
provenite din aplicarea testelor predictor pot fi 
luate decizii de respingere sau acceptare a 
unora dintre candidaŃii pentru un post. Pentru a 
spori încrederea în valoarea predictivă a unui 
instrument decizional este detaliat conceptul 
de validare încrucişată. Totodată sunt aduse în 
discuŃie şi conceptele de utilitate şi beneficiu a 
unui sistem de selecŃie profesională, fiind 
propuse şi câteva formule de calcul ale 
acestora.  
Reunind contribuŃii teoretice şi practice ale 
unor autori români şi străini, această broşură 
ar trebui să facă parte din portofoliul oricărui 
practician în domeniul resurselor umane. Mai 
multe răspunsuri privind întrebările stârnite de 
o derulare ştiinŃifică a procesului de recrutare, 
selecŃie şi evaluare periodică a resurselor 
umane, le veŃi obŃine doar studiind această 
colecŃie de broşuri. 
 
 

Claudia Rus
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APIO 
AsociaŃia de Psihologie Industrială şi OrganizaŃională 

 
 
 
 
 

CONFERINłA NAłIONALĂ DE PSIHOLOGIE INDUSTRIAL Ă ŞI ORGANIZAłIONALĂ 
 

Edi Ńia a IX-a 
Iunie 2009, Cluj Napoca 

 
 

 
 
 
 
AsociaŃia de Psihologie Industrială şi OrganizaŃională (APIO), în colaborare cu Facultatea de 
Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei, Catedra de Psihologie, Universitatea Babeş-Bolyai organizează în 
perioada 5 - 7 iunie 2009, la Cluj Napoca, EdiŃia a IX-a a ConferinŃei NaŃionale de Psihologie 
Industrială şi OrganizaŃională. 
 

În afara unor sesiuni de lucrări, conferinŃa va include o zi de prelegeri susŃinute de nume mari 
în psihologia internaŃională precum: 

- Mark Griffin, Universitatea Sheffield, UK 
- Sharon Parker, Universitatea of Sheffield, UK  

 
ConferinŃa va include şi o secŃiune de workshopuri, la care aveŃi posibilitatea de a vă înscrie în 

limita locurilor disponibile. Tematica workshopurilor este anunŃată pe site-ul APIO (www.apio.ro), pe 
care vă invităm să-l accesaŃi pentru a obŃine mai multe detalii despre conferinŃă şi alte evenimente 
organizate de asociaŃia noastră. 
 

Participarea la conferinŃă precum şi la workshopurile din cadrul acesteia este creditată de 
către Colegiul Psihologilor din România. 
 
 
 

Vă aşteptăm cu drag! 
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APIO 
AsociaŃia de Psihologie Industrială şi OrganizaŃională  
 
 
 

ASOCIAłIA DE PSIHOLOGIE INDUSTRIAL Ă ŞI ORGANIZAłIONALĂ 
deschide 

 
O SESIUNE DE RECRUTARE DE NOI MEMBRII  

 

 

Dacă… 

• eşti practician, cercetător, student în domeniul psihologiei 
• vrei să sprijini dezvoltarea resurselor umane din organizaŃia în care lucrezi  
• vrei să dobândeşti mai multe cunoştinŃe şi experienŃe în managementul resurselor umane 
• vrei să afli mai multe despre cum se organizează şi implementează diverse activităŃi de 

management al resurselor umane 
• vrei să ai acces gratuit la cele două numere anuale ale Revistei de Psihologia Resurselor 

Umane 
• vrei să ai acces la o bază vastă de cercetări privind domeniul resurselor umane, cursuri 

acreditate de Colegiul Psihologilor din România, diverse conferinŃe şi şcoli de vară cu tematica 
resurselor umane 

• doreşti să te faci cunoscut şi să fi înconjurat de oameni care au aceeaşi pasiune ca a ta... 

 

Atunci tot ce trebuie s ă faci este....  

… să completezi un formular de înscriere pe care îl găseşti la www.apio.ro şi să-l trimiŃi, însoŃit de 
toate actele care dovedesc calificările dobândite, în atenŃia Claudiei Rus, pe adresa: 

AsociaŃia de Psihologie Industrială/OrganizaŃională, 
Institutul de Psihologie, 
Str. Republicii nr. 37 
Cluj-Napoca, 400015. 

.... să primeşti decizia Consiliului Director al AsociaŃiei cu privire la cererea ta de înscriere în APIO 

.... îŃi dobândeşti calitatea de membru ca urmare a plăŃii taxei de admitere şi a cotizaŃiei de membru pe 
anul în curs. Taxa de înscriere în APIO este de 30€, plătibili în contul APIO (IBAN RO38 BTRL 0130 
1205 9213 60xx) numai după ce candidatura ta în asociaŃie a fost acceptată de Consiliul Director. 
CotizaŃia anuală de membru în APIO este de 30€.  

..... să beneficiezi de o reducere de 50% a ambelor taxe în condiŃiile în care eşti student înregistrat în 
sisteme de învăŃământ universitar (inclusiv masterale şi doctorale) în domeniul psihologiei ori a 
ştiinŃelor conexe ei, la universităŃi acreditate în România 
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CondiŃii de publicare a articolelor: 
 
Revista Psihologia Resurselor Umane publică articole 
în limba română, engleză şi franceză. Lucrările 
ştiinŃifice trimise spre publicare trebuie să îndeplinească 
următoarele condiŃii: 
 
1. Manuscrisele trebuie pregătite în conformitate cu 

standardele de publicare din “Publication Manual of 
the American Psychological Association”, ed.4. 

 
2. Manuscrisele trebuie să fie elaborate într-un stil 

clar. 
 
3. Lucrările vor fi trimise redactorului şef în două 

exemplare: un exemplar listat pe foaie A4, la un 1 
rând, cu caractere Times New Roman, 12, 
respectându-se următoarele margini: sus-3cm., 
jos-2.5cm., la stânga-2.5cm., la dreapta-2.5cm. şi 
un alt exemplar pe un CD (atenŃie documentele 
trebuie să fie format WORD). Pe eticheta CD-ului 
vor fi trecute: numele şi prenumele autorului, 
numele articolului şi o adresă de e-mail unde poate 
fi contactat autorul. Lucrările pot fi trimise şi pe 
adresa de e-mail: office@apio.ro.  

 
4. Lungimea studiilor teoretice, experimentale, ale 

cercetărilor aplicative şi metaanalizelor poate fi de 
maximum 25 pagini, scrise la un 1 rând, inclusiv 
tabelele, graficele şi referinŃele bibliografice. 
Comentariile şi interviurile nu pot depăşi 10 pagini. 
Pentru recenzii lungimea maximă este de 3-4 
pagini. Lungimea articolelor din secŃiunea «MRU în 
practică» nu poate depăşi 10 pagini scrise la un 1 
rând. 

 
5. ReferinŃele bibliografice din interiorul textului se vor 

face prin indicarea autorului citat şi a anului de 
publicaŃie a sursei citate. Exemplu: Roşca, 1963; 
Curşeu & Buş, 2002. Bibliografia de la finalul 
articolului va avea următorul format: 
 
Pentru articol publicat într-o revistă:  
 

• Armenakis, A.A., & Bedeian A.G. (1992). 
The role of metaphors in organizational 
change. Group and Organizational 
Management, 17, 242-248. 

 
Pentru carte:  
 

• Katzenbach, J.R., & Smith, A. (1993). The 
Wisdom of Teams. Boston: Allyn and 
Bacon. 

 
Pentru capitol sau studiu din cadrul unei cărŃi: 
 

• Harrison, R. (1974). Role negotiation: a 
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