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Sănătatea psihologică a angajatului:
dezvoltări recente şi direcŃii pentru
viitor
Remus Ilieş

Michigan State University

Adresa de corespondenŃă: ilies@msu.edu
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Sănătatea psihologică a angajatului,
tradiŃional conceptualizată şi apreciată prin
evaluările muncii şi a vieŃii angajatului, sau prin
diferiŃi indicatori psihologici de tensiune sau de
sănătate, defineşte unul din cele mai
importante domenii de cercetare în psihologia
aplicată. Indicatorii evaluativi de sănătate
psihologică, precum acela de satisfacŃie
profesională, prezic comportamentele de la
locul de muncă, importante pentru eficienŃă, în
timp ce reducerea tensiunii şi optimizairea
sănătăŃii psihologice a angajatului implică
costuri substanŃiale. Dar beneficiile înŃelegerii
sănătăŃii psihologice a angajatului trec dincolo
de consideraŃiile asupra productivităŃii şi
asupra costurilor. Astfel, a înŃelege ceea ce
organizaŃiile sau indivizii pot face pentru a
favoriza sănătatea derivată din muncă este o
cercetare care merită toată atenŃia noastră
deoarece aceasta ne poate conduce către
dezvoltarea de programe şi practici care în
ultimă instanŃă pot îmbunătăŃi calitatea vieŃii,
aceasta însăşi reprezentând un venit social
important.
Scopul acestui eseu este de a descrie
şi de a ilustra tendinŃele recente în cercetarea
actuală asupra sănătăŃii psihologice a
angajatului,
condusă
în
psihologia
organizaŃională şi în cea aplicată, şi pentru a
sugera câteva direcŃii în cercetarea viitoare
asupra acestui subiect. În niciun caz acesta nu
ar trebui interpretat ca o trecere în revistă
exhaustivă a cercetării asupra sănătăŃii
psihologice a angajatului sau chiar şi asupra
sănătăŃii privind munca. Mai degrabă, acest
eseu ar trebui văzut ca o recenzie, selectivă, a
cercetărilor asupra sănătăŃii psihologice a
angajatului care se integrează în cadrul a trei
teme interrelaŃionate ce au fost examinate
recent de către cercetarea organizaŃională şi
care, în viziunea mea, oferă cele mai multe
promisiuni în producerea de cercetări
interesante şi percutante în viitor. Aceste teme
includ (a) conceptualizarea şi explicarea
diferitelor stări de sănătate psihologică, (b)
modele dinamice de sănătate privind munca,
care să examineze fluctuaŃiile sănătăŃii
angajatului în anumite zile şi de-a lungul mai
multor zile, şi (c) teoria şi cercetarea care să
exploreze
consecinŃele
experienŃelor
profesionale, evenimentelor şi sănătatea
derivată din muncă pentru activitatea
angajatului din afara locului de muncă (de
exemplu, în cadrul familial).
Cea mai cunoscută abordare a
sănătăŃii psihologice, înŃeleasă la modul
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general, se bazează pe evaluarea sănătăŃii
psihologice subiective (Diener, Oishi, Lucas,
2003) ca o evaluare subiectivă generală
asupra vieŃii în termeni de plăcere sau de
neplăcere sau ca o sumă de reacŃii evaluative
la stimulii din viaŃă întâlniŃi în diferite situaŃii
sau domenii (Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999;
Heller, Watson, Ilieş, 2004). În domeniul
organizaŃional, studii tradiŃionale asupra
sănătăŃii psihologice a angajatului au examinat
tipic diferenŃele interindividuale între varii
indicatori de sănătate, şi au încercat să
dezvăluie antecedentele, dar şi consecinŃele
acestor diferente. Astfel de studii, spre
exemplu, au descoperit că atât trăsăturile de
personalitate, cât şi caracteristicile muncii
influenŃează satisfacŃia profesională, şi că
satisfacŃia, în schimb, este un predictor al
comportamentului
organizational,
precum
comportamentului cetăŃenesc la locul de
muncă (ex. Ilieş, Fulmer, Spitzmuller, Johnson,
in press). În aceste studii, indicatorii de
sănătate au fost măsuraŃi cu aprecieri
retrospective singulare asupra evaluărilor
subiective generale, o metodă care în mod
implicit presupune că sănătatea este stabilă.
O abordare diferită se bazează pe
captarea stărilor de sănătate temporare,
precum dispoziŃiile şi emoŃiile, care sunt
teoretizate ca reacŃii afective la stimulii de la
locul de muncă şi sunt considerate ca având
influenŃă imediată asupra comportamentului de
la locul de muncă (Weiss & Cropanzano, 1996;
Ilieş, Scott & Judge, 2006). Un model
conceptual care a fost aplicat pentru studiul
sănătăŃii angajatului, în mod specific,
consideră că rolul stărilor afective temporare în
comportamentul organizaŃional este Teoria
Evenimentelor Afective (AET-Affect Event
Theory; Weiss & Cropanzano, 1996). Pe scurt,
AET presupune că diferite evenimente care au
loc la locul de muncă au consecinŃe afective
imediate (adică acestea sunt evenimente
afective) prin aceea că ele generează reacŃii
emoŃionale şi schimbări în stimulul momentan
(Weiss & Cropanzano, 1996). În schimb,
emoŃiile şi stăarile afective temporare
influenŃează comportamentul angajatului (aşanumitul “comportament afectiv” precum
comportamentele cetăŃeneşti; Ilieş, 2006) şi
aceste stări afective momentane pot avea de
asemenea efect cumulativ asupra unor
atitudini mai stabile.
Recent, constructe evaluative, precum
satisfacŃia profesională” (care sunt tratate ca
atitudini
stabile
în
AET),
au
fost
conceptualizate ca stări de tranziŃie evaluative

care sunt influenŃate de factori temporari
senzitivi
precum
evenimentele
sau
experienŃele avute la locul de muncă. În acest
sens, Ilieş şi Judge sugerează că satisfacŃia
profesională Ńine cont de covarierea dintre
stimuli şi răspunsul la activitatea de muncă şi
se manifestă prin stări evaluative discrete.
Această cercetare recentă în psihologia
muncii, care examinează stările afective şi
evaluative ca indicatori de sănătate zilnică sau
temporară, este promiŃătoare deoarece
decelează studierea evenimentelor de la locul
de muncă şi experienŃele discrete, astfel
complementând abordarea tradiŃională a
examinării efectelor caracteristicilor muncii
stabile (ex. autonomia) asupra sănătăŃii
angajatului (v. Ilieş, Schwind & Heller, 2007).
Conceptualizarea
discretă
a
experienŃei şi comportamentului la locul de
muncă în AET şi focalizarea recentă pe
sănătatea psihologică a angajatului ca stări
temporare, adăugate dezvoltărilor metodologice care permit cercetătorilor să modeleze
fluctuaŃiile în stări de sănătate de-a lungul
timpului (ex.: serii temporale, modelări lineare
ierarhice) şi cu iniŃierea de metode de evaluare
prin experienŃă-mostră care permit măsurări
multiple ale stărilor psihologice şi ale
construcŃiilor psihologice in situ (adică la locul
de muncă), au condus la dezvoltarea şi
testarea
modelelor
de
comportament
intraindividual şi sănătate la locul de muncă. În
acest sens, mai mulŃi autori au propus
conceptualizări ale performanŃelor profesionale, precum comportamentele episodice,
argumentând că fluctuaŃiile în comportamentul
episodic de-a lungul timpului sunt influenŃate,
în parte, de stări de sănătate psihologică
precum starea afectivă pozitivă (ex.: Beal,
Weiss, Barros & MacDermid, 2005; Ilieş, 2006;
Motowidlo, Borman & Schmidt, 1997). Spre
exemplu, Ilieş et al. (2006) a folosit un design
longitudinal care implica răspunsuri zilnice
multiple oferite de către angajaŃii full-time
pentru o perioadă de două săptămâni şi a găsit
că variaŃiile zilnice în comportamentele
cetăŃeneşti la locul de muncă au fost asociate
cu fluctuaŃii similare în stările de sănătate
psihologica, încât stările afective pozitiveşi
satisfacŃia
profesională
au
prezis
comportamentele cetăŃenesti.
Un alt studiu care pune accentul pe
experienŃa-mostră, desfăşurat de-a lungul a
patru săptămâni, Teuchmann, Totterdell şi
Parker (1999), a găsit corelaŃii semnificative
dintre indivizi şi presiunea temporală (o cerinŃă
profesională) şi dintre dispoziŃiile negative şi
7

epuizarea emoŃională, într-un grup de
contabili. Aceste corelaŃii indică faptul că
respondenŃii au raportat dispoziŃii negative
severe şi epuizare emoŃională în zilele în care
percepeau presiunea temporală foarte mare
de la locul de muncă. Asemenea efecte
negative ale profesiilor cu cerinŃe mari
(supralicitare, presiune de timp etc.) asupra
sănătăŃii personalului
muncitor au fost
observate şi în alte studii intraindividuale (ex.:
Ilieş, Schwind, Wagner, DeRue & Ilgen, 2007);
totuşi, rămâne de văzut dacă sau cum
asemenea efecte cumulate produc tensiuni
cronice.
Complementând studii tradiŃionale
asupra efectelor generale ale muncii (ex.:
cerinŃele muncii) sau asupra sănătăŃii
psihologice a angajatului (ex.: studii despre
“burnout”), o extensie importantă a cercetării
asupra
dinamicii
efectelor
experienŃei
profesionale asupra sănătăŃii angajatului
priveşte prelungirea acestor efecte şi în afara
mediului profesional, în particular în domeniul
familial. În general, această relaŃie muncăfamilie este definită ca “efecte între muncă şi
familie, bilateral, şi care generează similarităŃi
între aceste două componente” (Edwards &
Rothbard, 2000, p. 180). Mecanismele
psihologice bazate pe teoria revărsării (spillover) au fost de mult timp propuse ca legături
între muncă şi rolul sau domeniul familial (ex.:
Staines, 1980). Cum interesul în interfaŃa
dintre muncă şi echilibrul familial a crescut,
mai multe modele de legătură între muncă şi
familie au fost propuse şi testate. De exemplu,
cele mai recente studii asupra teoriei revărsării
au utilizat repetate evaluări in situ asupra
experienŃelor şi sentimentelor angajaŃilor atât
în rolurile lor de la muncă, cât şi din cadrul
familiei, şi au testat modele dinamice de
legătură între stimulii specifici locului de muncă
şi atitudinii faŃă de activitatea de muncă şi de
stările afective şi atitudinile manifestate în
mediul familial (ex.: Heller & Watson, 2005;
Ilieş, Schwind & Wagner, in press).
La un nivel mult mai general, Ilieş,
Schwind & Heller (2007) au propus un model
intraindividual de sănatate psihologică a
angajatului, care leagă evenimentele şi
experienŃele profesionale de indivizi acŃionând
în afara locului de muncă (reflectat în starea
afectivă trăită în afara locului de muncă sau în
evaluări precum satisfacŃia în viaŃă sau în
cuplu) prin stările de sănătate psihologică
trăite în timpul sau la sfârşitul zilei de lucru
(ex.: reacŃii la stres, satisfacŃia profesională).
Acest model merge dincolo de specificarea
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efectelor influenŃelor muncă-familie prin
considerarea
efectelor
experienŃelor
profesionale efective asupra constructelor
sănătăŃii psihologice din domeniul familial
(aceste efecte pot fi realizate, cel puŃin în
parte, via reacŃiilor atitudinale şi afective). Un
studiu care a examinat efectele intraindividuale
ale cerinŃelor profesionale este raportat de
către Sonnentag şi Zijlstra (2006), care au
găsit că timpul pe care angajaŃii îl petrec
pentru activităŃi legate de muncă după
programul de lucru a scăzut nivelul de
sănătate psihologică a acestora (raportat la
timpul de somn). În mod similar, într-un studiu
experienŃă-mostră asupra angajaŃilor full-time,
Ilieş, Schwind, Wagner, et al. (2007) au găsit
un efect indirect al sarcinii de muncă (relatat
de la muncă) până la nivelul la care angajaŃii
au fost implicaŃi în comportamentul social cu
familia (relatat de către soŃi) – discutabil, un
indicator de sănătate psihologică – prin conflict
familial.
Rezumând, recent, au apărut câteva
cercetări captivante asupra stărilor de sănătate
psihologică de la locul de muncă asupra
modelelor
intraindividuale
de
sănătate
psihologică, şi asupra mecanismelor dinamice
care leagă experienŃele profesionale zilnice,
evenimentele
şi
sănătatea
psihologică
referitoare la muncă de indicatorii de sănătate
din afara mediului de lucru. Mai jos am sugerat
câteva direcŃii pentru eventuale cercetări
viitoare în acele zone care, în opinia mea, au
potenŃialul de a produce investigaŃii interesante
şi care ar putea intensifica întelegerea noastră
a modurilor în care munca influenŃează
activitatea şi sănătatea psihologică a
angajatului.
În primul rând, factorii multinivelari de
cercetare care pot limita efectele negative ale
cerinŃelor profesionale excesive asupra stărilor
de sănătate psihologică ar putea şi ar trebui
să se extindă dincolo de examinarea rolului
caracteristicilor tradiŃionale ale muncii precum
latitudinea de luare a deciziilor (sau controlul
muncii) şi suportul social. Ceea ce inseamnă
că cercetarea poate integra investigaŃiile
despre
relaŃiile
lider-membru,
suportul
organizaŃional perceput, sau mecanismele
acomodării cu cerinŃe profesionale tot mai
înalte în cadrul solicitări-control-suport, precum
şi examinarea diferitelor clase de cerinŃe
profesionale pentru a înŃelege mult mai bine
efectele diferitelor cerinŃe profesionale asupra
angajatului. După Shmotkin (2005), care a
distins
între
sănătatea
psihologică
experienŃială, care a derivat din introspecŃie şi
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conştiinŃa de sine în timpul experimentării unei
activităŃi, şi sănătatea declarativă, care se
referă la afirmarea unei stări de sănătate
psihologică, cercetări viitoare asupra stărilor
experienŃiale de sănătate psihologică, precum
fluxul (ex. Csikszentmihalyi, 1975) sau
expresivitatea personală (Waterman, 1993) ar
completa foarte bine actualul curs de cercetare
asupra stărilor declarative de sănătate
psihologică, precum stările afective la muncă
sau satisfacŃia.
În al doilea rând, cercetările care
examinează efectele experienŃelor unei zile de
muncă asupra sănătăŃii psihologice a
angajatului,
relevante
pentru
celelalte
compartimente ale vieŃii acestuia, precum
familia, au potenŃialul de a produce descoperiri
interesante şi importante. Există cercetări care
arată că satisfacŃia profesională de la finalul
unei zile de muncă prezice stări afective trăite
acasă (chiar şi când soŃii estimează stările
afective; Ilieş et al., in press), acest lucru
întâmplându-se şi mai mult atunci când
angajatul integrează (vs. segmentează) în
acelaşi timp atât rolul deŃinut în cadrul familial,
cât şi pe acela de la muncă. Aceste rezultate
sugerează că angajaŃii pot utiliza mecanisme
de segmentare psihologică pentru a limita
efectele negative pe care le pot avea cerinŃele
profesionale excesive asupra vieŃii în familie.
Viitoarele cercetări ar trebui să examineze
integrarea muncă-familie într-un cadru mult
mai comprehensiv care să cuprindă strategii
de combatere a stresului (v. Sonnentag &
Fritz, 2007). Mai mult decât atât, luând
exemplul celor care sugerează că diferiŃii
parametri de somn sunt indicatori de sănătate
psihologică zilnică, aceştia fiind importanŃi
pentru activitatea şi pentru satisfacŃia
angajatului la locul de muncă (v. Scott &
Judge, 2006; Sonnentag, Binnewies & Mojza,
2008), cercetarea intraindividuală care leagă
evenimentele şi experienŃele profesionale de
calitatea somnului şi care năzuieşte să
decripteze factorii care minimalizează efectele
factorilor stresanŃi asupra somnului ar conduce
la recomandări utile atât pentru manageri cât şi
pentru angajaŃi. În mod cu totul important,
cercetarea asupra calităŃii somnului angajatului
ar trebui să meargă dincolo de propriile
raportări (de ex., prin utilizarea monitoarelor de
somn
actigrafice;
Sadeh,
Sharkey
&
Carskadon,
1994),
pentru
a
elimina
preocupările despre evaluatorii-comuni şi
efectele-artefact.
Pentru a concluziona, în opinia mea,
dezvoltările conceptuale şi metodologice

recente din cadrul studiului asupra sănătăŃii
psihologice a angajatului au condus la mai
multe direcŃii interesante de cercetare, precum
acelea descrise în acest eseu. Descoperirile
făcute în studiile centrate pe efectele imediate
ale mediului şi ale experienŃelor de muncă
asupra stărilor de sănătate psihologică la
muncă sau în familie au crescut şi au puterea
de a dezvolta mai departe capacitatea noastră
de a înŃelege mecanismele psihologice care
explică sănătatea angajatului. În măsura în
care cercetătorii pot relaŃiona asemenea
mecanisme (de ex.: efectele lor cumulative) de
diferenŃele de sănătate şi de sănătate
psihologică dintre indivizi, aceste descoperiri
vor
avea
importante
aplicaŃii
pentru
programele de construcŃie organizaŃională şi
pentru sugerarea de strategii individuale, care
vizează cultivarea sănătăŃii psihologice a
angajatului.
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Employee
well-being,
traditionally
conceptualized and assessed with employees’
evaluations of their jobs or lives or with various
psychological and physiological indicators of
strain or health, defines one of the most
important fields of inquiry in applied
psychology. Evaluative well-being indicators
such as job satisfaction predict work behaviors
important for organizational effectiveness,
while
reducing
strain
and
improving
employees’ health has substantial cost
implications. But the benefits of understanding
employee well-being go beyond effectiveness
and cost considerations; that is, understanding
what organizations and individuals can do to
increase work-derived well-being is a
worthwhile quest because it can lead to the
development of programs and practices that
ultimately increase the quality of life, which is
an important societal outcome in itself.
The purpose of this essay is to
describe and illustrate recent trends in
research on employee well-being conducted in
applied and organizational psychology, and to
suggest some directions for future research on
the topic. By no means should this be
interpreted as a comprehensive review of
research on well-being or even on work-related
well-being. Instead, this essay should be seen
as a selective review of research on employee
well-being that fits within three interrelated
themes that have been recently examined by
organizational research and that, in my
[biased] view, offer most promise for producing
interesting and impactful research in the future.
These themes include (a) conceptualizing and
explaining various well-being states, (b)
dynamic models of work-related well-being that
examine employees’ fluctuations in well-beings
over multiple days or within days, and (c)
theory and research that explore the
consequences of work experiences, events
and work-derived well-being for employees’
functioning outside work (e.g., in the family
domain).
The most common approach to
understanding general well-being relies on the
assessment of subjective well-being (Diener,
Oishi, & Lucas, 2003) as a general subjective
evaluation of life in terms of pleasantness
versus unpleasantness or as a summation of
evaluative reactions to life stimuli encountered
in various situations or domains (Diener, Suh,
Lucas, & Smith, 1999; Heller, Watson, & Ilies,
2004). In the organizational domain, traditional
studies of employee well-being have typically
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examined between-individual differences in
various well-being indicators, and attempted to
uncover their antecedents or consequences.
Such studies, for example, have found that
both personality traits and job features
influence job satisfaction, and that satisfaction,
in turn, predicts behavioral outcomes such as
citizenship behaviors at work (e.g., Ilies,
Fulmer, Spitzmuller, & Johnson, in press). In
these studies, well-being indicators have been
measured with ‘single-shot’ retrospective
assessments
of
general
subjective
evaluations, a method that implicitly assumes
that well-being is stable.
A different approach relies on
capturing momentary well-being states, such
as
moods
and
emotions,
that
are
conceptualized as affective reactions to stimuli
at work and are thought to have immediate
influences on work behavior (Weiss &
Cropanzano, 1996; Ilies, Scott, & Judge,
2006). A conceptual model that has been
applied to the study of employee well-being
and that specifically considers the role of
momentary affective states in organizational
behavior is Affective Events Theory (AET;
Weiss & Cropanzano, 1996). In summary, AET
proposes that various events at work have
immediate affective consequences (i.e., they
are affective events) in that they generate
emotional
reactions
and
changes
in
momentary affect (Weiss & Cropanzano,
1996). In turn, emotions and momentary affect
influence employees’ behavior (their “affectdriven behavior” such as citizenship behaviors;
Ilies et al., 2006) and these momentary also
can have cumulative effect on more stable
attitudes.
Furthermore,
recently,
evaluative
constructs such as job satisfaction (that are
treated as stable attitudes in AET) have been
conceptualized as transient evaluative states
that are influenced by temporally sensitive
factors such as events or experiences at work.
In this respect, Ilies and Judge (2004), suggest
that job satisfaction accounts for the
covariation between stimuli and responses at
work and is manifested through discrete
evaluative states. The recent approach in work
psychology examining affective and evaluative
states as indicators of daily or momentary wellbeing is promising because it enables studying
the effects of work events and discrete
experiences,
thus
complementing
the
traditional approach of examining the effects of
stable job characteristics (e.g., autonomy) on
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worker well-being (see Ilies, Schwind, & Heller,
2007).
The discrete conceptualization of work
experience and behavior in AET and the
recent focus on employee well-being as
temporary states, coupled with methodological
advances that allow researchers to model
fluctuations in well-being states over time (e.g.,
time series, hierarchical linear modeling) and
with the advent of experience-sampling
assessment methods that allow multiple
measurements of psychological states or
physiological constructs in situ (i.e., at work),
have led to the development and testing of
intraindividual models of work behavior and
well-being. In this respect, several authors
have proposed conceptualizations of job
performance as episodic behavior, arguing that
fluctuations in episodic behavior across time
are influenced, in part, by well-being states
such as positive affect (e.g., Beal, Weiss,
Barros, & MacDermid, 2005; Ilies et al., 2006;
Motowidlo, Borman, & Schmit, 1997). Ilies et
al., (2006), for example, used a longitudinal
design involving multiple daily responses
provided by full-time employees, from work, for
a period of two weeks and found that day-today variations in citizenship behaviors at work
were associated with similar fluctuations in
well-being states such that experiencesampled positive affect and job satisfaction
predicted experience-sampled reports of
organizational citizenship behavior over time.
In another experience-sampling study,
conducted over 4 weeks, Teuchmann,
Totterdell, & Parker (1999) found significant
within-individual correlations between time
pressure – a job demand – and both negative
mood and emotional exhaustion, in a sample
of accountants. These correlations indicate
that respondents reported heightened negative
mood and emotional exhaustion on days when
they perceived time pressure at work to be
high. Such negative effects of high job
demands (workload, time pressure, etc.) on
workers’ well-being have been observed in
other intraindividual studies (e.g., Ilies,
Schwind, Wagner, Johnson, DeRue, & Ilgen,
2007); nevertheless, it remains to be seen if or
how such daily effects cumulate to produce
chronic strain.
Complementing traditional studies of
generalized effects of work (e.g., job demands)
on employee health and well-being (e.g.,
studies on burnout), an important extension of
the research on the dynamic effects of work
experience on employee well-being concerns
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the day-to-day spillover of these effects
outside of the work environment, particularly to
the family domain. Generally, work-family
spillover is defined as the “effects of work and
family on one another that generate similarities
between the two domains” (Edwards &
Rothbard,
2000,
p.180).
Psychological
mechanisms based on spillover theory have
long been proposed as linkages between work
and family roles or domains (e.g., Staines,
1980). As interest in the interface between
work and family balance has increased, more
complex work-family linkage models have
been proposed and tested. For example, the
most recent work-family spillover studies have
utilized repeated in situ assessments of
employees’ experiences and feelings in both
their work and family roles, and have tested
dynamic models linking work affect and
attitudes (assessed at work) to affective states
and attitudes assessed in the family domain
(e.g., Heller & Watson, 2005; Ilies, Schwind, &
Wagner, in press).
At a more general level, Ilies, Schwind,
and Heller (2007) proposed an intraindividual
model of employee well-being that links work
events and experiences to individuals’
functioning outside of the workplace (reflected
in affective state experienced off work or
evaluations such as marital and life
satisfaction) through the well-being states
experienced during or at the end of the
workday (e.g., affect, job satisfaction). This
model goes beyond specifying work-to-family
spillover effects by considering the effects of
actual work experiences on well-being
constructs from the family domain (these
effects can be realized, at least in part, via
affective or attitudinal spillover). One study that
examined the intraindividual effects of job
demands on daily well-being is reported by
Sonnentag and Zijlstra (2006), who found that
the amount of time employees spent on workrelated activities after work decreased their
level of well-being (reported at bedtime).
Similarly, in an experience-sampling study of
full-time employees, Ilies, Schwind, Wagner, et
al. (2007) found an indirect effect of workload
(reported from work) on the extent to which
employees engaged in social behavior with the
family (reported by spouses) – arguably an
indicator of well-being – through work-family
conflict.
In sum, recently, there has been some
exciting research on well-being states at work,
on intraindividual models of well-being, and on
dynamic mechanisms that link daily work

experiences, events and work-related wellbeing to indicators of well-being outside of the
work environment. Below I suggest some
directions for future research in these area
that, in my view, have the potential to produce
interesting investigations that would enhance
our understanding of the ways in which work
influences employee functioning and wellbeing.
First, multilevel research examining
factors that can limit the negative effects of
excessive job demands on well-being states
can and should be expanded beyond
examining the role of traditional job
characteristics such as decision latitude (or job
control) and social support. That is, research
can integrate the literatures on leader-member
exchanges, perceived organizational support,
or other mechanisms of coping with high job
demands within the demands-control-support
framework, as well as examine different
classes of job demands (e.g., emotional
display rules) to understand the effects of
various job demands on employee well-being
more fully. In addition, following Shmotkin
(2005), who distinguished between experiential
well-being,
which
is
derived
through
introspection and self-awareness during the
experience of an activity, and declarative wellbeing, which relates to reporting a well-being
state, future research on experiential wellbeing
states,
such
as
flow
(e.g.,
Csikszentmihalyi,
1975)
or
personal
expressiveness (Waterman, 1993), would
nicely complement the current research
streams on declarative well-being states, such
as positive affect at work or job satisfaction.
Second, research that examines the
effects of employees’ daily work experience on
well-being states relevant to other life domains,
such as the family, has the potential to
produce interesting and important findings.
There is research showing that job satisfaction
at the end of the workday predicts affective
states experienced at home (even when the
spouse rates these affective states; Ilies, et al.,
in press) and it does so more strongly when
employees integrate (vs. segment) their work
and family roles. These results suggest that
employees
can
use
psychological
segmentation mechanisms to limit the negative
effect that excessive job demands may have
on their family life. Future research should
examine work-family integration within a more
comprehensive framework that includes
stress-recovery strategies (see Sonnentag &
Fritz, 2007). In addition, following those who
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suggest that various sleep parameters are
indicators of daily well-being that are important
for employees’ functioning and satisfaction at
work (see Scott & Judge, 2006; Sonnentag,
Binnewies & Mojza, 2008), intraindividual
research that links work events and
experiences to sleep quality and aims to
uncover factors that minimize the effects of
work stressors on sleep would lead to useful
recommendations
for
managers
and
employees alike. Importantly, research on
employee sleep quality should go beyond selfreports (e.g., by using actigraphic sleep
monitors; Sadeh, Sharkey, & Carskadon,
1994), to eliminate common-rater and artifacteffects concerns.
To summarize, in my view, recent
conceptual and methodological developments
in the study of employee well-being have led to
several exciting streams of research, such as
those described in this essay. Findings from
studies focusing on the immediate effects of
the work environment and of work experiences
on well-being states at work or in the family
have increased and have the potential to
further increase our understanding of the
psychological mechanisms that explain
employee well-being. To the extent to which
researchers can link such mechanisms (i.e.,
their cumulative effects) to chronic betweenindividual differences in health and well-being,
these findings will have important applications
for designing organizational programs, and
suggesting individual strategies, aimed at
enhancing employee well-being.
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Les compétences dans l’activité et leur analyse
1
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Abstract
Skills won an important place in work situations analysis. They can be observed in different situations
which must be acknowledged in order to avoid misunderstandings when they are used. They are
looked from an ergonomic psychology perspective. After observing some facts related to skills
evolution in work psychology and ergonomics, we examin their relationship with the activity with the
task, the technique and the action, highlighting the interest for taking into account their development.
Some research trends are necessary in the analysis and common skills. The conclusion highlights the
importance of correlating the skills analysis with the activity and tasks analysis.
Key words: activity analysis, skills, ergonomics, ergonomic psychology, task, development, staff
administration, human resources.
Rezumat
CompetenŃele şi-au câştigat în prezent un loc important în analiza activităŃii în situaŃiile de muncă. Pot
fi întâlnite în contexte diverse, care trebuie să fie cunoscute pentru a evita ambiguităŃi în folosirea lor.
După câteva elemente asupra istoricului competenŃelor în psihologia muncii şi în ergonomie, ne
propunem să examinăm relaŃia lor cu activitatea, sarcina, tehnica şi puterea de acŃiune, accentuând
necesitatea de a lua în considerare punctul de vedere al dezvoltării acestora. Anumite orientări de
cercetare sunt necesare în ceea ce priveşte metodologiile de analiză şi competenŃele colective.
Concluzia insistă pe importanŃa situării analizei competenŃelor în corelare cu analiza activităŃii şi a
sarcinii.
Cuvinte cheie: analiza activităŃii, competenŃe, psihologie ergonomică, sarcină, dezvoltare, gestiunea
personalului, managementul resurselor umane.
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L’analyse de l’activité a pris une place
très importante en psychologie du travail et en
ergonomie, à la fois dans les recherches et
interventions. Mais pendant longtemps cette
analyse a été centrée sur la tâche, quand elle
n’était pas réduite à l’analyse de celle-ci. Il est
progressivement apparu qu’il était bon de ne
pas oublier que l’activité dépendait aussi des
caractéristiques du sujet, en particulier de ses
compétences. L’analyse des compétences a
pris ainsi une place croissante dans les
analyses de l’activité. Elle a fait apparaître que
l’analyse de l’activité centrée sur la tâche et
l’analyse de l’activité centrée sur les
compétences ne devaient pas être conçues
comme
concurrentes,
mais
comme
complémentaires. L’activité est considérée de
plus en plus comme résultant du couplage
entre ses conditions internes et externes: les
vues qu’on peut prendre sur elle doivent tenir
compte de ce couplage.
1
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Le présent article vise à réhabiliter le
rôle des compétences dans l’analyse de
l’activité, à justifier cette réhabilitation à partir
de travaux particulièrement significatifs, et à
indiquer en même temps quelques voies pour
des travaux ultérieurs. A cette fin, on situera la
perspective choisie ici, celle de la psychologie
ergonomique, par rapport à d’autres possibles.
On précisera ensuite comment interviennent
les compétences dans l’activité; enfin, on
présentera quelques voies pour l’analyse avec
un aperçu sur les compétences collectives.
Cet article n’est pas une revue de questions
visant à faire un examen systématique du
thème choisi, mais il vise plutôt à indiquer des
thèmes de réflexion et à suggérer des pistes
de travail.
1. Les compétences en ergonomie
et dans différentes disciplines
La notion de compétence se rencontre
dans des disciplines diverses, en particulier
dans celles qui ont une spécialisation dans le

Studii şi Cercetări

travail comme la psychologie du travail et des
organisations et la sociologie du travail qui
seront brièvement évoquées. Le point de vue
de la psychologie ergonomique sera privilégié
ici, mais il était utile de donner en préalable un
bref aperçu de la notion de compétence dans
quelques disciplines voisines, avec l’idée que
chacune représente un certain mode d’analyse
de l’activité qui n’est pas indépendant des
autres qui peuvent ainsi en bénéficier, et
réciproquement. Dans son « Vocabulaire de
l’ergonomie », à l’article « compétences », de
Montmollin (1997) a donné sur ce point des
commentaires essentiels. On se limitera ici à
quelques remarques. En se situant ensuite
plus directement dans la perspective de la
psychologie ergonomique, on abordera
quelques éléments de l’histoire de la notion et
de ses rapports avec l’activité.
Les compétences dans différents
contextes disciplinaires
Dans les champs de la gestion du
personnel ou, comme on dit aussi, du
management des ressources humaines
(Aubret & Gilbert, 1997), les compétences sont
rapportées aux tâches et à la possibilité de les
réaliser. Elles évaluent dans quelle mesure un
opérateur est susceptible de répondre aux
exigences d’un certain travail. Dire qu’un
individu possède les compétences relatives à
l’exécution d’une tâche, c’est dire qu’il sait
l’exécuter sans que soit généralement
indiquée la procédure d’exécution. C’est ainsi
que sont conçus le plus souvent les
référentiels professionnels qui se contentent
« d’identifier quelques grandes rubriques » en
termes de « missions, de fonctions, d’activités
générales » (Savoyant, 1999, p. 182). Il en est
ainsi également souvent dans le bilan ou « le
portefeuille » de compétences qui désigne en
réalité une pratique relativement simple: la
constitution par le salarié lui-même, d’un
dossier dans lequel sont consignés à la fois les
situations professionnelles et les domaines de
compétence qu’il a acquis par son expérience
et les formations formalisées qu’il a suivies »
(Zarifian, 2001, p. 108). Ce bilan est destiné à
évaluer « la capacité du candidat à faire retour
sur son expérience pour en dresser lui-même
un bilan » (id). On en trouvera un commentaire
dans une recherche collective coordonnée par
Mayen et Perrier (2006) concernant les
pratiques des agents qui assistent les
professionnels qui doivent réaliser un tel bilan
en vue de la validation de leurs acquis
professionnels. Cette recherche constitue une

excellente analyse de la nature d’un tel bilan et
des problèmes posés par son élaboration. Elle
fait saisir à la fois ce que requiert cette
élaboration par celui qui la réalise et les
compétences qu’elle exige de celui qui la
guide.
En
sociologie,
la
notion
de
compétence a reçu des significations diverses
souvent voisines de celle de qualification à
laquelle elle est souvent confrontée. Elle s’en
distingue par la prise en compte de l’activité
effective. Zarifian (2001) qui s’est beaucoup
intéressé à cette notion déclare qu’il serait
« tenté de dire que du point de vue de la
relation au travail, l’enjeu de la compétence est
le retour du travail dans le travailleur » (p. 35).
Il propose trois éléments pour une « définition
provisoire » de la compétence: - la
compétence est la prise d’initiative et de
responsabilité de l’individu sur des situations
professionnelles auxquelles il est confronté; la compétence est une intelligence pratique
des situations qui s’appuie sur des
connaissances acquises et les transforme (…);
- la compétence est la faculté à mobiliser des
réseaux d’actions autour des mêmes
situations, à partager des enjeux, à assumer
des domaines de responsabilité » (p. 77). Un
autre sociologue donne de la compétence
cette caractéristique: « La compétence, c’est la
traduction d’un surcroît d’exigence vis-à-vis du
salarié (…), celui d’avoir à s’organiser luimême, à prendre sur lui pour répondre aux
insuffisances du travail prescrit face aux
fluctuations des demandes des clients et à la
variété des événements en production »
(Lichtenberger, 1999, p.71). L’agent compétent
serait celui qui répond aux exigences non
explicitées de la tâche, l’attention de l’analyste
n’étant guère portée sur la manière d’y
parvenir. Ces commentaires ne constituent
qu’une rapide introduction à une littérature
sociologique abondante sur la notion de
compétence.
La psychologie ergonomique, elle,
s’attache à élucider la manière de réaliser
l’action en la considérant généralement
comme le système de connaissances qui
permet d’engendrer l’activité permettant de
répondre aux exigences d’une tâche (Leplat et
de Montmollin, 2001; Weill-Fassina & Pastré,
2004): c’est ce qui sera examiné dans les
parties suivantes de cet article.
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Eléments de l’histoire
psychologique des compétences
L’histoire de l’étude des compétences
en psychologie du travail se découvre à
travers celle de la psychologie du travail (par
exemple, Wallon, 1946, Pacaud, 1971, Clot,
1996). La psychologie du travail s’est
interrogée très tôt sur les caractéristiques du
sujet requises pour rendre ce dernier capable
de répondre de manière satisfaisante aux
exigences de la tâche à exécuter, « l’étude du
travail amenant à découvrir, derrière le travail,
la personne ou plutôt des personnes
différentes entre elles.. » (Wallon, 1946, p. 61).
La connaissance de ces caractéristiques était
en effet essentielle pour la définition des
interventions de sélection, d’orientation et de
formation. Conçues, alors, comme des
interventions
où
les
connaissances
psychologiques pouvaient trouver à s’investir.
Wallon (1946) parle des « aptitudes requises
par chaque profession » (id., p. 169). Pacaud
(1971)
évoque
« les
caractéristiques
psychologiques
et
psychophysiologiques
exigées par la tâche » (p. 16), « la
détermination des fonctions impliquées dans
l’exercice d’un métier » (p. 11). Le problème
posé est alors de passer de la « détermination
de ces fonctions » à celle de aptitudes
requises, et donc de trouver le moyen
d’identifier ces aptitudes. C’est là qu’intervient
la méthode des tests. « Une aptitude n’est pas
autre chose que le pouvoir de satisfaire, dans
des conditions déterminées, au test choisi »
(Wallon, p.62). Dans un langage qui n’est pas
celui de l’époque, on pourrait dire que les
compétences sont à ce moment caractérisées
en terme d’aptitudes, lesquelles sont évaluées
à partir des tests. Le problème d’identification
des compétences est donc celui de la
« transposition des tâches professionnelles en
tests permettant des mesures et des
comparaisons » (id., p. 175). Les rapports
entre tâche professionnelle, test et aptitude ne
sont pas simples: les méthodes de
psychologie différentielle cernent les rapports
entre test et aptitude, les études de validation,
les
rapports
entre
tests
et
tâche
professionnelle.
Les études conduites dans cette
perspective privilégient l’un de deux types
d’orientation: aller de l’analyse de la tâche à la
conception des tests permettant de découvrir
les aptitudes sous-jacentes, ou procéder à une
analyse psychologique de l’activité pour définir
les tests pertinents au dépistage ultérieur des
aptitudes correspondantes. Dans les deux cas,
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les aptitudes sont inférées. La valeur de cette
inférence est évaluable à partir du lien existant
entre les résultats aux tests et les mesures de
la performance professionnelle.
Les recherches réalisées dans le
cadre de la psychotechnique classique
illustrent bien les démarches schématisées ici
et elles ont apporté une contribution
importante à l’étude des compétences
(Pacaud, 1971). Cependant, elles ont aussi
montré leurs limites. Ainsi, Sternberg et des
psychologues de son groupe, spécialistes de
psychométrie, avaient souligné la validité très
insuffisante des tests en notant la faible
fraction de variance, de l’ordre de 25% de la
performance au poste de travail, expliquée par
ces tests, validité difficile à améliorer
(Sternberg & Wagner, 1986; Torff & Sternberg,
1998). On pourra opposer à ces constatations,
se référant à une somme importante de
travaux, des résultats permettant une vue
moins pessimistes, par exemple, ceux de la
recherche conduite par Salgado et al. (2003) à
partir d’une vaste étude de la validité de tests
(« General Mental Ability ») par rapport à des
catégories professionnelles diverses. Il n’en
reste pas moins que les validations les
meilleures laissent un résidu non négligeable
de variance inexpliquée et ne contredisent pas
les conclusions tirées par Torff et Sternberg
(1998), à savoir la nécessité de chercher la
source de ce résidu. Il est intéressant de
constater
comment
des
psychologues
antérieurement attachés à la méthode des
tests ont alors transformé leurs perspectives
de recherche. En réponse à la conception
traditionnelle
d'aptitudes
humaines
indifférenciées,
fixées
précocement
à
l’adolescence, ils ont défendu une vue
pluraliste de compétences se développant au
cours de la vie, notamment à l’école et au
travail. Cette évolution se marque par
l'apparition de concepts tels qu' « intelligence
pratique » et « connaissances tacites », ainsi
que par l'importance accordée au contexte
culturel et technique et au développement.
Cette évolution se caractérise par la place de
plus en plus grande donnée aux activités et à
leur caractère situé. Elle se rapproche ainsi de
la conception des compétences généralement
adoptée par la psychologie ergonomique,
conception formulée, par exemple, dans le
vocabulaire de Montmollin (1997) et qui sera
exposée dans les parties suivantes. On
trouvera dans le livre que Karnas (2002) a
consacré à la psychologie du travail, au
chapitre 3, « Psychologie du personnel », des
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analyses
et
des
commentaires
particulièrement pertinents sur les questions
abordées trop sommairement ci-dessus.
La place des compétences dans
l’activité
On
acquiert
une
meilleure
compréhension des compétences et de leur
rôle en analysant comment elles s’insèrent
dans l’activité. Nous l’avons fait dans deux
ouvrages précédents (Leplat, 1997 & 2000) et
nous nous limiterons à quelques rappels
sommaires. L’activité dépend de deux types de
conditions, externe et interne. Les conditions
externes sont d’ordre divers: physique,
technique, organisationnel, social, etc. Elles
sont désignées souvent sous le terme de

- Une première boucle, dite externe (à
droite de la figure) ou centrée sur la tâche qui,
montre que l’activité dépend de la tâche (au
sens large de conditions externes) et qu’elle
produit des résultats dont les conséquences
conduisent éventuellement à modifier la tâche.
En référence au modèle de régulation on peut
concevoir cette boucle de la manière suivante.
La tâche à exécuter se définit par un but (que
le sujet peut éventuellement modifier en se
donnant son propre but) auquel seront
confrontés les résultats de l'activité: cette
confrontation constitue le moment de
l’évaluation. Selon les résultats de cette
dernière, le sujet pourra modifier son activité
ou modifier les caractéristiques de la tâche.
Bien entendu, ce schéma, très simplifié de la
réalité ne doit pas faire oublier que les buts

tâche, celle-ci étant définie comme un but à
atteindre dans des conditions déterminées.
Les conditions internes, elles, caractérisent le
sujet par tous les traits qui interviennent dans
son activité: fonctionnement physique et
cognitif,
connaissances,
motivation,
engagement dans la tâche, etc., et, pour ce qui
nous
concerne
plus
directement
ici,
compétences.
On retrouve ces deux types de
conditions dans le modèle de l’activité dit de
double régulation (figure 1) qui comme son
nom l’indique comporte deux boucles, l’une
centrée sur la tâche, l’autre centrée sur le
sujet.

peuvent être multiples. Ainsi, il a souvent été
montré que coexistaient des buts liés à la
qualité et à la quantité de la production, à la
sécurité, etc., buts susceptibles d’entrer en
conflit et nécessitant l’élaboration de
compromis.
- Une seconde boucle, dite interne (à
gauche de la figure), montre que l’activité
dépend du sujet et qu’elle a des conséquences
sur ce sujet (par exemple, enrichissement des
compétences, charge mentale, satisfaction ou
non, etc.). Ces conséquences seront évaluées
par rapport aux finalités propres du sujet et
pourront conduire à des modifications de ces
finalités ou de l’activité elle-même: par
exemple, le sujet réduira ses efforts ou son
niveau d’expectation, voire transformera les
conditions externes. L'identification des
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finalités est en général plus difficile que celle
des buts, plus difficile aussi que l'évaluation de
leur réalisation puisque tout se joue au niveau
mental. Ce modèle, exprimé par le schéma de
la figure 1, peut être considéré comme une
grille de lecture de l’activité à un moment
donné: il s'actualise et se transforme avec le
déroulement de cette activité. L’étude de cette
dynamique de l’évolution de l’activité pose des
problèmes qui dépassent la fonction d’un tel
modèle, mais qu’il peut aider à mieux poser.
Ce modèle exprime aussi les deux facettes de
l’activité distinguées par Rabardel (2005), à
savoir, l’activité comme productrice, c’est-àdire comme répondant aux objectifs de la
tâche, et l’activité comme constructrice, c’està-dire comme transformant le sujet lui-même,
ces deux facettes étant étroitement articulées.
2. L’analyse des compétences dans
l’analyse de l’activité
Suite à cet aperçu général, sera
maintenant plus directement adopté le point de
vue de la psychologie ergonomique pour
approfondir le concept de compétence et
mieux cerner la place qu’il peut prendre dans
l’analyse de l’activité. Après quelques rappels
de l’histoire de ce concept en ergonomie, sera
abordé le problème toujours délicat des
définitions qui fera apparaître à la fois la
richesse et la complexité du concept. Ensuite,
on cherchera à préciser les rapports entre les
compétences et les différents concepts qui
interviennent dans l’analyse de l’activité. Enfin,
sera finalement examiné l’intérêt de l’étude de
l’évolution à long terme des compétences.
Petit rappel historique
La notion de compétence a longtemps
été absente des études ergonomiques. Cellesci étaient essentiellement centrées sur la tâche
puisque l’ergonomie visait à adapter le travail à
l’homme en réaction à toutes les interventions
« traditionnelles » cherchant plutôt à adapter
l’homme à la tâche, comme la sélection,
l’orientation et la formation. Cet accent mis
trop exclusivement sur la tâche pouvait laisser
l'impression que l'activité était entièrement
déterminée (et pas seulement déclenchée) par
la tâche, qu'elle trouvait toute sa signification
dans cette dernière. La contestation de ce
point de vue est bien exprimée par Clot (1995)
quand il déclare "à quel point l'activité
effectivement guidée par la tâche n'est pas
pour autant contenue en elle" (p. 210). Il a
donné de multiples expressions de cette
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critique en demandant, par exemple, "quel
statut accorder à ce qui, dans l'activité, pourrait
se faire et ne se fait pas" (p. 216).
En France, de Montmollin (1986) fut le
premier à montrer l’intérêt de la notion de
compétence dans l’analyse ergonomique du
travail: on trouvera un choix de ses textes
essentiels dans Leplat et de Montmollin
(2001). La place des compétences dans les
études ergonomiques a continué depuis à
grandir, notamment en raison de la prise en
compte plus fréquente de la formation dans les
interventions ergonomiques. Elle grandit aussi
par l'intérêt qu'ont pris à l'analyse du travail
des psychologues initialement plus orientés
vers la didactique professionnelle, comme en
témoignent leurs travaux (p. ex. Pastré,
Rogalski & Samurçay) dont on trouvera les
textes abondamment cités dans les pages
suivantes.
La documentation est devenue
abondante sur ce thème. Des textes
particulièrement
significatifs
ont
été
rassemblés par Leplat et de Montmollin
(2001). Nous avons nous-mêmes consacré
quelques pages aux compétences dans
plusieurs ouvrages (Leplat, 1991a, 1997,
2001). Le traité "Ergonomie" de Falzon (2004)
comporte un chapitre de Weill-Fassina et
Pastré sur ce thème.
Les définitions
Les définitions des compétences sont
multiples et on en trouvera de nombreuses
dans les ouvrages cités dans cette partie. De
Montmollin a consacré, dans son ouvrage de
1986, un chapitre sur les compétences dans
lequel il présente et discute quelques unes de
ces définitions. L'article qu'il a écrit sur ce
terme dans son "Vocabulaire de l'ergonomie"
(1997) est aussi très instructif.
Pour une conception behavioriste, la
compétence d'un sujet se définit par la tâche
ou la classe de tâches qu'il sait exécuter. Pour
une conception cognitive, la compétence est le
système de connaissances qui permet
d'engendrer l'activité répondant aux exigences
d'une tâche. Rogalski et Durey (2004) et
Rogalski et Marquié (2004) ont proposé un
modèle de compétences (KEOPS) qui analyse
celle-ci en quatre composantes: - les
connaissances (K) constituées essentiellement
à partir des concepts pragmatiques;
l'expérience (E) faite de connaissances
épisodiques ou épisodes d'activité mémorisés;
- les outils cognitifs opératifs (O), artefacts
susceptibles de prendre en charge des
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opérations cognitives de l'activité (tables,
graphiques, calculateur,…); des modèles de
traitement des situations (PS).
A la compétence au sens behavioriste
peuvent correspondre plusieurs compétences
cognitives au sens où il existe souvent
plusieurs procédures d'exécution de la même
tâche pouvant conduire au succès. Ces
activités vicariantes sont souvent observées
en analyse du travail, à différents moments de
l'apprentissage chez un même sujet ou chez
des sujets différents ayant des expériences
variées.
Rappelons, enfin, trois propriétés
caractéristiques des compétences. Elles sont
finalisées: c'est leur caractère opérationnel de
mise en jeu de connaissances pour la
réalisation d'un objectif. Elles sont apprises,
c'est-à-dire acquises par un apprentissage
formel ou informel. Elles sont organisées en
unités coordonnées pour la réalisation d'un
objectif.
On
ne
parlera
ici
que
des
composantes cognitives des compétences,
mais il en existe bien d'autres qui ne manquent
pas d'intérêt et qui sont à considérer dans une
étude pratique: Deux classes de ces
compétences seront citées à titre d'exemple.
1) Les composantes affectives sous lesquelles
peuvent se ranger l'attitude face à l'activité,
l'engagement dans l'activité, les craintes
soulevées par certains aspects du travail, etc.
Par exemple, la répugnance d'une aide
soignante à traiter des malades atteints de
certaines maladies. 2) Les composantes
sociales qui concernent les rapports avec les
autres: aisance dans les rapports sociaux,
communication d'informations utiles aux
collègues, habileté à trouver des compromis
dans les situations de conflit, etc. La
compétence pour une tâche est faite de
l'ensemble de ces composantes, chacune
prenant une importance variable selon les cas.
"Il serait intéressant pour l'ergonomie de
prendre en compte ces variables non
cognitives, dans la mesure, cependant, où
elles se manifestent dans les activités
laborieuses, en particulier les activités de
communication, et permettent ainsi de mieux
les expliquer" (de Montmollin, 1997, art.
"Compétences").

pour quelle tâche, et compétence de qui, de
quel sujet: elles seront évoquées brièvement.
- Compétence pour quelle tâche et
généralité de la compétence. On a vu
comment l'analyse d'une activité permettait de
cerner la compétence d'un individu pour
l'exécution de la tâche correspondante. Mais
on sait que l'apprentissage d'une tâche comme
l'expérience acquise par l'exécution prolongée
de celle-ci ne conduisent pas seulement à une
meilleure maîtrise de cette tâche, mais que
les acquisitions qui en résultent débordent
souvent beaucoup le domaine de cette tâche.
En apprenant à exécuter une tâche, on
acquiert aussi la possibilité d'apprendre et
d'exécuter plus facilement d'autres tâches:
mais lesquelles ? Cerner le champ de cette
compétence effectivement acquise renvoie à
deux types de questions: 1) comment définir la
classe de tâches associée à la compétence
pour une tâche déterminée ? 2) existe-t-il un
noyau de compétences commun à différentes
compétences, question souvent traduite par
"apprend-on à apprendre? Existe-t-il des
procédures générales (stratégies), isolables et
enseignables qui permettraient de faciliter les
acquisitions relatives à l'exécution de tâches
d'un même type? On trouvera des éléments de
réponse à cette question dans Leplat
(1991/2001, p. 48 sq.). Ces difficultés montrent
l’insuffisance des définitions de la compétence
à partir du seul critère de succès terminal.
Elles montrent aussi qu’il n’est pas facile de
déterminer
dans
quelle
mesure
les
compétences antérieurement acquises par un
sujet faciliteront l’acquisition de nouvelles
compétences dans un champ différent.
- Compétence d’un sujet. Si cerner la
compétence relative à une activité est assez
facile, cerner la compétence générale d'un
sujet est d'un autre ordre et beaucoup plus
difficile. Ce problème évoque celui de
l'établissement du bilan de compétences
abordé dans le cadre de la gestion des
ressources humaines et généralement réalisé
par l'usage de questionnaires et d'entretiens
plutôt que par l'analyse des activités en
exercice. D'où la nécessité de bien distinguer
cette
compétence
(au
singulier)
des
compétences (au pluriel) relatives à des
tâches déterminées.

Le champ des compétences
La conception de la compétence
proposée plus haut permet d'éclairer deux
questions essentielles, compétence pour quoi,

Compétences et tâche prescrite
Les rapports entre tâche prescrite et
compétences déjà abordés marginalement
seront examinés maintenant plus explicitement
en reprenant quelques idées d'un texte relatif à
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la place des techniques dans l'acquisition de
l'habileté (Leplat & Pailhous, 1981/2001). La
tâche prescrite peut être considérée comme
l'analogue d'une technique, celle-ci étant
conçue comme un ensemble de moyens
propres à l'obtention d'un résultat visé. On
parlera aussi de procédure, celle-ci étant vue
comme une technique élémentaire. Dans le
travail et la formation, on trouve des
techniques et procédures de types variés:
instructions, modes d'emploi, organigrammes,
par exemple, pour le contrôle de processus et
la recherche de pannes, etc. Les compétences
s'expriment dans des activités formées
souvent, en partie, à partir de techniques.
Ainsi, on peut apprendre à se servir d'un
appareil grâce à la notice qui propose une
procédure pour obtenir tel ou tel type de
résultat. Comme les compétences, les
procédures et les techniques ont un caractère
opérationnel: elles sont orientées vers la
réalisation d'un but. Dans la pratique, on
s'aperçoit que, la plupart du temps, les
instructions et procédures écrites ne sont pas
suffisantes pour acquérir un niveau de
compétence satisfaisant: il est nécessaire d'y
ajouter un nombre de répétitions plus ou moins

grand. Ce qui est acquis durant cette période,
et qui n'était pas dans la procédure explicite,
est généralement difficile, voire impossible, à
exprimer par le sujet. Il s'agit bien là d'une
forme de compétence, mais qui demeure
tacite, difficilement verbalisable. Cette forme
de compétence a été souvent désignée sous
le nom de compétence incorporée: nous avons
eu l'occasion de l'analyser en détail (Leplat,
1997, chapitre 7). Ces compétences
incorporées qui se livrent de préférence, et
parfois uniquement, à l'action ont un certain
nombre de propriétés: elles sont difficilement
verbalisables, facilement accessibles au sujet,
peu coûteuses sur le plan de la charge
mentale, difficilement dissociables du reste de
l'activité, très liées au contexte.
Il est intéressant de considérer
technique et compétence comme formant un
couple, la compétence étant conçue comme
l'intériorisation d'une technique et une
technique comme l'extériorisation d'une
compétence. La figure 2 schématise la
démarche ergonomique qui conduit à la
transformation de la tâche en vue de la rendre
de plus en plus explicite et enseignable.

Tâche
Partie explicitée
(technique)

Partie implicite
(ou tacite)

Intériorisation

Compétence acquise
par la formation

Compétence
acquise par la
pratique

Extériorisation

Compétence
Figure 2. De la technique à la compétence et réciproquement. La tâche
comporte une partie explicitée exprimée par la technique, et une partie
implicite ou tacite. La compétence est faite de l’intériorisation de ces deux
parties par la formation et par la pratique. Grâce à la réflexion que le sujet
exerce sur son activité, une partie de la compétence acquise par la pratique
peut être extériorisée et enrichir la technique, permettant ainsi une
expression plus complète des exigences de la tâche.

Dans la tâche prescrite, on peut
distinguer deux parties: une partie explicite
constituée par des tâches explicitement
prescrites (instructions, consignes, etc.) et une
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partie implicite faite de tâches ou parties de
tâche non explicitées, mais qui doivent
cependant être exécutées pour l'atteinte d'un
niveau de maîtrise globale satisfaisant. Le
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sujet doit intérioriser la manière de répondre
aux exigences de la tâche. Cette intériorisation
se fera en général par une formation préalable
hors travail pour la partie explicite et par la
pratique pour la partie non explicite. Pour
faciliter la formation et la rendre plus efficace,
on essaiera d'extérioriser les compétences
tacites pour en faire des procédures ou des
techniques ultérieurement enseignables. Cette
extériorisation consiste à faire expliciter ces
compétences Lorsque l'opérateur n'en est pas
capable, on a recours à des méthodes dites
souvent d'élicitation des compétences qui sont
une classe des méthodes d'analyse du travail.
Mais d'autres méthodes sont aussi utilisables
pour découvrir les mécanismes de l'activité,
par exemple, l’utilisation de modifications
contrôlées des dispositifs techniques. La
connaissance de ces mécanismes peut aussi
conduire à l'élaboration d'aides à la formation,
comme les "outils cognitifs opératifs" (Rogalski
& Durey, 2004).
La notion de compétence tacite ne se
confond pas toujours avec celle de
compétence incorporée quand cette dernière
est définie par ses caractéristiques propres. La
compétence tacite, est souvent définie par
l'écart entre les compétences effectivement
mises en œuvre et les compétences
formellement
enseignées
ou
celles
officiellement requises (Leplat, 1990). La
compétence incorporée est celle que le sujet a
profondément intériorisée.
Compétences et conceptualisation
Le courant de recherche issu de la
didactique professionnelle auquel il a déjà été
fait allusion accorde une grande place à la
conceptualisation dans l'analyse de l'activité.
En introduction à un texte examinant le rapport
de cette notion avec celle de compétence,
Pastré (1995) définissait cette dernière comme
"ce qui explique la performance observée en
décrivant l'organisation des connaissances
construites dans et pour le travail" (p. 15).
C'est à cette organisation des connaissances
que va contribuer la conceptualisation. On
peut
situer
cette
dernière
dans
le
prolongement de recherches qui s'étaient
développées dans les années 60 dans le
cadre de l'enseignement programmé. Ces
recherches avaient introduit une distinction qui
se retrouve dans les recherches actuelles, la
distinction entre ce que certains avaient appelé
"analyse du contenu et analyse des
opérations" (Enard, 1968) et d'autres, "logique
de fonctionnement et logique d'utilisation"

(Richard, 1990). Cette distinction était relative
à deux manières de considérer le système
technique impliqué dans l'activité. L'une
répondait aux questions "comment ça
marche?", "comment ça fonctionne", l'autre
aux questions "comment utilise-t-on ce
fonctionnement pour obtenir un objectif
déterminé?", "comment s'en servir,", c'est-àdire comment faire passer le système du stade
d'artefact
à
celui
d'instrument?
Les
représentations correspondant à ces deux
types de questions sont différentes comme on
peut s'en apercevoir quand on ne dispose que
d'une notice relative au fonctionnement d'un
appareil dont on veut se servir à différentes
fins. Le didacticien comme l'ergonome sont
plus particulièrement intéressés par le second
type de représentation ou de modèle qui ne
retient des propriétés du système que celles
nécessaires à l'activité, donc plus directement
liées à la notion de compétence.
"La notion de représentation implique
une théorie de la conceptualisation. Ce que les
opérateurs prélèvent de la situation, ce sont
des propriétés ou des relations qu'ils jugent
pertinentes pour transformer la situation dans
le sens souhaité… (…). Or l'essentiel, par
rapport à ce qu'ils ont à faire, ce sont les
dimensions pertinentes pour l'action, c'est-àdire les invariants opératoires présents dans le
réel, exprimés par des indicateurs qui peuvent
ne représenter que des détails alors que toute
une série de dimensions seront écartées. Les
invariants opératoires qui structurent l'activité,
deviennent des concepts pragmatiques au
niveau de la représentation" (Pastré, 1995, p.
14). Conceptualiser, c'est modéliser la
représentation en termes de ces concepts.
L'ensemble de ces concepts et de leurs
relations constitue la structure conceptuelle.
"La structure conceptuelle d'une situation
professionnelle est le noyau conceptuel qu'il
faut prendre en compte pour que l'action soit
pertinente et efficace. Il s'agit (…) des
concepts qu'il faut pouvoir évaluer pour faire
un diagnostic de la situation, repérer son état
présent et son évolution probable. On parle
donc de structure conceptuelle d'une situation
avec un objectif pragmatique: diagnostiquer
une situation pour agir de façon opportune"
(Pastré, 2004, p. 23). On a bien là des
éléments caractéristiques des compétences.
Les concepts pragmatiques sont conçus en
vue de l'action et souvent dans l'action à partir
d'indices observables prélevés sur le système
en fonctionnement. Ils résultent parfois d'une
concaténation de ces indices et constituent
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des raccourcis dans la prise d'information et
son exploitation. Ils ont, à ce titre, "le caractère
d'invariant
opératoire
rassemblant
une
multiplicité en une seule entité 'cognitivement
manipulable'" (Vidal Gomel & Rogalski, 2006).
Ils sont particulièrement utiles pour traiter les
conditions comportant de fortes contraintes de
temps. Samurçay et Hoc (1988) les ont
exploités sous le nom de descripteurs. Un
exemple typique en a été proposé et souvent
commenté par Pastré avec la notion de
bourrage (par exemple, Pastré, 1995, p. 21
sq., Pastré, 2004, p. 18 sq.). "Les concepts
pragmatiques ont en quelque sorte un double
rôle: d'une part ils organisent l'action efficace
en permettant un couplage fort entre les prises
d'information effectuées par le sujet et les
opérations qu'il exécute; d'autre part ils
permettent également à sa représentation
(fonctionnelle) de se structurer en mettant
l'accent sur les relations existant entre les
variables de la situation" (Pastré, 1995, p. 16).
Les concepts pragmatiques sont à distinguer
des concepts scientifiques, comme d'autres
catégories de concepts, comme les concepts
quotidiens proposés par Vygotski. Ces
distinctions, avec d'autres, ont été précisées et
leur intérêt souligné dans un texte de Vidal
Gomez et Rogalski (2006).
Compétences et pouvoir d’agir
La notion de pouvoir d’agir a pris une
certaine place, ces dernières années, dans
l’analyse de l’activité. On en trouve deux
exemples marquants: un numéro spécial de la
revue « Éducation Permanente (2001) intitulé
« Clinique de l’activité et pouvoir d’agir » et un
texte de Rabardel (2005), « Instrument
subjectif et développement du pouvoir d’agir ».
Ce dernier auteur a proposé et commenté une
distinction entre capacité et pouvoir d’agir qui
fait mieux saisir ce dernier. Cette distinction
peut être conçue comme celle qu’on peut
introduire entre « ce qui est mobilisable par le
sujet, qui définit sa sphère de capacité et ce
qui est effectivement possible, ce qui est au
pouvoir du sujet dans la singularité des
situations et des conditions de l’activité. » (p.
18). En schématisant, on retrouve cette
distinction sous les différences entre « savoir
faire une tâche (ou les tâches d’une classe) et
avoir la possibilité de la faire, à quoi il faudrait
ajouter être disposé à la faire et, finalement, la
faire. Savoir faire se réfère essentiellement
aux compétences qui sont définies pour une
classe de buts et de conditions d’exécution
(par exemple, contraintes de temps: on peut
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savoir faire lentement, mais pas rapidement).
Avoir la possibilité de faire: on peut savoir
faire, mais ne pas avoir les moyens de faire.
On peut savoir faire un schéma complexe avec
un certain type de logiciel, mais ne pas
disposer de celui-ci, ou avoir un ordinateur en
panne, ou avoir un violent mal de tête, etc. et,
ainsi, être hors d’état de mettre en œuvre son
savoir faire. Être disposé à faire: on peut
savoir faire et pouvoir faire, mais refuser de
faire (par exemple, par suite d’un désaccord
avec un équipier ou par suite d’un conflit dans
l’affectation du travail qui fait refuser
l’exécution d’une tâche estimée devoir être à
exécuter par un autre). Toutes ces dimensions
du pouvoir d’action sont à examiner aussi sous
l’angle du développement comme on le verra
plus loin.
Pour illustrer la distinction qu’il
propose, Rabardel (2005) fait une analyse
détaillée du cas de l’ouvrier décrit par Linhart
(1978) analyse qu’il intitule « Le pouvoir d’agir
diminué ». Cet ouvrier d’une entreprise
automobile est chargé de retoucher les
portières abîmées suite à leur passage sur la
chaîne. Pour ce faire, il a progressivement
aménagé son poste de travail par un bricolage
astucieux qui lui permet de remplir
parfaitement les exigences de ce travail. Or,
un jour, les services techniques remplacent
son poste par un dispositif sensé plus adapté.
L’ouvrier
se
retrouve
en
situation
d’apprentissage, sans pouvoir répondre de
manière satisfaisante aux nouvelles exigences
de son travail. Finalement, on lui laissera
réutiliser son ancien dispositif. Il sortira très
perturbé de cette aventure qui a « entraîné la
perte de son pouvoir d’agir » (Rabardel, p. 22).
Avec son nouveau poste, il a perdu une partie
de sa compétence et, par là aussi, de son
pouvoir d’agir. Peut-on dire, comme l’écrit
Rabardel (p. 22) que l’ouvrier « n’est pas
moins compétent qu’avant la perte de
l’établi » ? Il n’a pas perdu sa compétence
pour l’exécution de la tâche avec l’établi
ancien, mais celle-ci s’est mal transposée au
nouveau dispositif: pour ce dernier, sa
compétence est moindre. On touche là à un
problème de définition de la compétence qui
doit prendre en compte (entre autres) les
conditions techniques d’exécution du travail et
qui est relative à celles-ci.
Cet exemple soulève aussi le
problème du développement des compétences
comme celui du pouvoir d’agir qui fait l’objet
central du livre de Clot (2008). Celui-ci après
avoir noté que « le concept de pouvoir d’agir
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concerne l’activité » (p. 13) en donne la
définition suivante: « il mesure le rayon
d’action effectif du sujet ou des sujets dans
leur milieu professionnel habituel, ce qu’on
peut aussi appeler le rayonnement de l’activité,
son pouvoir de recréation » (id.). Le pouvoir
d’agir est aussi celui de transformer les
conditions externes et internes d’exécution de
la tâche. Il ne concerne pas une tâche définie
une fois pour toutes, mais une tâche que le
sujet redéfinit en fonction des finalités et des
moyens qu’il se donne
(ou qui lui sont
donnés). Clot note justement que « l’efficacité
n’est pas seulement l’atteinte des buts
poursuivis: c’est autant la découverte de buts
nouveaux. C’est donc aussi la créativité » (p.
13). Le pouvoir d’agir est lié à l’ « efficacité
dynamique de l’activité » (id.).
Les facteurs de l'évolution des
compétences à long terme
Au cours de la vie professionnelle, les
compétences évoluent. Les études de
l'apprentissage et de la formation ont bien
repéré les modifications à court terme des
compétences: le modèle de double régulation
donne quelques clés pour en analyser les
sources. Mais les compétences évoluent aussi
dans le long terme, et en raison de deux
grands types de facteurs: d'une part avec
l'évolution des conditions de travail, d'autre
part, en raison du vieillissement.
Nous avions signalé (Leplat, 1997,
chapitre 5) quelques traits de l'évolution
technique et organisationnelle du travail ayant
entraîné des modifications radicales de
l'activité. Pastré (2006) a consacré quelques
pages très instructives à la transformation des
compétences avec cette évolution du travail. Il
note que "l'augmentation des régulations
automatiques
s'accompagne
d'une
augmentation des pannes et des incidents:
diagnostiquer est devenu une activité centrale
des opérateurs" (p. 3). Celle-ci s'accompagne
d'une « crise de la prescription": la tâche ne
peut plus être prescrite dans le détail et
devient de plus en plus discrétionnaire. Il en
est de même pour les tâches de caractère
dynamique (Hoc, 1996; Amalberti & Hoc,
1998) de plus en plus nombreuses. D'où cette
conclusion de Pastré: "la notion de
compétence a épousé les linéaments de cette
évolution du travail. Avec une tendance de
fond qui paraît assez claire: on est passé de
savoir exécuter à savoir comprendre et
s'adapter. La compétence, au sens ancien du
terme, telle que par exemple on la trouve dans

les premiers référentiels de métier, consistait à
savoir exécuter le bon mode opératoire, la
bonne procédure. La compétence, aujourd'hui,
c'est savoir faire preuve d'intelligence au
travail" (p. 4) autrement que par le passé.
L'accent
est mis sur la résolution de
problèmes et de moins en moins sur
l'application de procédures. Le même auteur
peut ainsi parler du passage de "la
compétence exécution à la compétence
adaptation" (p. 5).
Une seconde source de l'évolution des
compétences à long terme tient à l'évolution
des caractéristiques des sujets avec le temps:
celle-ci a été notamment étudiée au titre du
vieillissement. Rogalski et Marquié (2004) ont
donné une présentation générale de cette
"évolution
des
compétences
et
des
performances" dont on retiendra quelques
idées essentielles. Ces deux auteurs notent
qu'"alors que l'efficience des processus
cognitifs de base décline, les composantes
plus cristallisées de la cognition que sont les
connaissances restent relativement stables
avec l'avancée en âge chez l'adulte, ou
augmentent même dans certains cas" (p. 163).
De nombreuses études expérimentales ont
essayé
d'analyser
les
mécanismes
susceptibles d'expliquer le déclin des
performances cognitives avec l'âge. Un des
plus
couramment
invoqués
est
"le
ralentissement général de la vitesse avec
laquelle l'information est traitée dans le
système cognitif. Modeste au niveau le plus
élémentaire du système de traitement, ce
ralentissement prendrait des proportions plus
importantes dans des tâches cognitives
complexes impliquant un grand nombre
d'opérations"
(p.
161).
Les
études
expérimentales tendent à donner un tableau
assez
pessimiste
de
l'évolution
des
compétences avec l'âge. Les études de terrain
sont plus nuancées et essaient de différencier
des types de situations. Une distinction est
celle des situations stables et de transition. On
retiendra le commentaire qu'en font Rogalski
et Marquié (2004) à partir des études de
Murphy (1989): "Les travailleurs vieillissants ne
connaîtraient pas de difficultés lorsque la
situation est stable, car dans ce type de
situation
ils
mettent
en
œuvre
les
connaissances acquises et des procédures
bien établies, des représentations et des
schèmes d'action tout prêts. Par contre, ils
seraient désavantagés par rapport aux jeunes
dans les situations nouvelles ou de transition,
car ces dernières impliquent une forte
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sollicitation des processus cognitifs de base et
nécessitent de s'engager dans de nouvelles
procédures qui requièrent des traitements
contrôlés
et
très
consommateurs
de
ressources attentionnelles" (p. 162). C'est ainsi
que les situations d'apprentissage peuvent
présenter des difficultés importantes pour les
travailleurs vieillissants à moins que des aides
et un environnement adaptés à leur
expérience antérieure leur soient fournis.
En résumé, comme le remarque de Montmollin
(1997), "les compétences peuvent vieillir. Soit
du fait du vieillissement biologique, et donc
cognitif, soit du fait du vieillissement technique
des compétences, dépassées par les
développements technologiques; soit, le plus
souvent, du fait d'une conjonction de ces deux
vieillissements, le premier rendant difficile de
surmonter
le
second"
(1997,
article
"compétences").
3. Ouverture
concernant le thème

à

des

recherches

Cet article se veut surtout une
introduction au thème des compétences sous
l’angle des rapports de celle-ci avec l’analyse
de l’activité. Il est intéressant, cependant, de
mentionner brièvement deux orientations de
recherche liées à ce thème principal. La
première
concerne
les
problèmes
méthodologiques soulevés par l’identification
et la caractérisation des compétences. Elle
renvoie aux méthodes d’analyse de l’activité
bien connus, mais qui doivent être adaptées
lorsqu’elles sont orientées vers l’étude des
compétences. On se contentera de présenter
ici une classe de méthodes qui se sont
développées ces dernières années. La
seconde orientation concerne le thème des
compétences collectives, sachant que les
activités en situation de travail ont toujours une
dimension collective, au sens où elles sont en
relation avec d’autres activités. Cette situation
amène à examiner les rapports entre
compétences individuelles et compétences
collectives: on en abordera quelques aspects.
Méthodes
pour
identifier
et
caractériser les compétences
Les
compétences
n’étant
pas
observables, elles doivent être inférées à partir
de leurs effets, effets observables dans leur
mise en œuvre dans l’activité étudiée ou dans
des activités provoquées susceptibles de les
exprimer. L’identification et la caractérisation
des compétences sont des objectifs majeurs
de l’analyse de l’activité et les méthodologies
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qui ont été développées dans le cadre de
celle-ci sont directement exploitables. On en
trouvera des exposés dans des ouvrages
divers (par exemple, Clot, 2008; Falzon, 2004;
Leplat, 2001; Leplat & de Montmollin, 2001;
Stanton et al., 2005).
On retiendra un type de méthode qui a
reçu une attention particulière ces dernières
années, fondée sur l'auto-analyse libre ou
assistée de l'activité, dans laquelle l'opérateur
est sollicité d'exprimer ce qu'il fait soit sans
aide, soit guidé par des questions de
l'analyste. Cette méthode a été mise en œuvre
selon des modalités diverses. Rabardel et Six
(1995) parlent d'auto-analyse et de co-analyse
pour désigner l'analyse par les opérateurs euxmêmes ou par association avec l'analyste. Ils
en donnent des exemples qu'ils développeront
par la suite.
L'auto-analyse guidée a été beaucoup
utilisée et commentée par Pastré sous le nom
de débriefing. Elle a été notamment conduite
dans des recherches sur la simulation (Pastré,
2005). En voici une des modalités: "après
chaque séance sur simulateur a lieu une
séance de débriefing. C'est une séance
collective, conduite par l'instructeur, qui
analyse chacun des épisodes critiques pour
comprendre comment les choses se sont
passées" (Pastré, 1999, p.31). Il s'y adjoint
deux séries d'entretiens portant sur la
compréhension de la séance sur simulateur"
(id.). L'instructeur dirige ces séances en
validant les déclarations des opérateurs.
Pastré (2004) a présenté en détail deux
exemples de cette méthode dans une étude
portant sur le réglage d'une presse à injecter
dans la plasturgie, et sur le réglage d'un
système de l'industrie nucléaire. Cette
méthode qui doit être adaptée aux conditions
de son utilisation présente de multiples
avantages en permettant d'étayer le dialogue
sujet-analyste sur des bases concrètes, en
rapprochant les intéressés et en contribuant à
la formation de l'apprenant.
L'auto-confrontation est une autre
forme d'analyse que Theureau (cf., dernier
ouvrage, 2006) a beaucoup commentée et
exploitée, et qui a été enrichie par Clot (1999,
2001, 2008) avec la méthode d'autoconfrontation croisée qui combine autoanalyse et co-analyse dans un dispositif à
adapter aux conditions d'étude. Elle est
présentée par Clot et al. (2001) comme une
"méthodologie d'analyse du travail qui prend la
forme d'une activité réflexive du collectif sur
son propre travail" (p. 23). Depuis, cette
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méthode, privilégiée par l’auteur, a été
largement utilisée par lui et les chercheurs de
son groupe (cf. bibliographie de Clot, 2008).
Clot en a fait un exposé et des commentaires
détaillés dans ce dernier livre cité. Il en
présente ainsi les trois phases (p. 214-215):
« 1° phase: - la constitution d’un
collectif de professionnels volontaires (…); l’observation des situations de travail (…); - la
détermination de la séquence d’activité
commune pour l’enregistrement vidéo.»
« 2° phase: - enregistrement vidéo de
quelques minutes d’une séquence d’activité
(…); - confrontation du professionnel à
l’enregistrement vidéo de son activité en
présence du chercheur (autoconfrontation
simple); - confrontation du même professionnel
au même enregistrement, en présence du
chercheur et d’un pair s’étant lui aussi
confronté à ses propres séquences d’activité
(autoconfrontation croisée)».
« 3° phase: elle permet de déplacer la
confrontation et de la faire « monter » ou
« descendre » à d’autres étages de l’action
engagée: - le collectif professionnel de départ;
- le comité de pilotage de l’intervention; - le
collectif professionnel élargi, autrement dit,
l’ensemble des pairs affrontés aux mêmes
épreuves professionnelles ».
Cette autoconfrontation croisée faite pour
« provoquer le dialogue » (p. 203) est à la fois
une « expérimentation dialogique » (p. 213) et
une « expérimentation de terrain » (p. 126).
Clot en a analysé toutes les richesses à
travers le jeu des échanges auxquels elle
donne lieu. « L’activité de commentaire ou de
verbalisation différée de données recueillies
selon qu’elle est accomplie pour le chercheur
ou pour les pairs, donne un accès différent au
réel de l’activité du sujet. Elle est adressée
dans chaque cas. C’est que la parole du sujet
n’est pas seulement tournée vers son objet (la
situation visible) mais tout autant vers l’activité
de celui qui la recueille » (p. 126). Cette
méthode qui les cerne de différentes manières
est donc particulièrement propre à une
identification détaillée des compétences.
Les compétences collectives
On a souvent souligné que le travail
n'est jamais rigoureusement isolé: même celui
désigné comme tel s'inscrit nécessairement
dans un contexte social. On peut se demander
alors s'il est possible de parler de
compétences collectives et, si oui, quels sont
les rapports de celles-ci avec les compétences
individuelles (Benchekroun & Weill-Fassina,
2000; Leplat, 1991b; Rogalski, Plat & Antonin-

Glenn, 2002). On ne fera qu'évoquer ici
quelques questions soulevées par ces
compétences.
- Est-il possible de parler de
compétences collectives ? En s'inspirant de la
définition proposée pour les compétences
individuelles, on pourrait concevoir les
compétences collectives de deux manières. 1)
On dira qu'un groupe est compétent pour une
tâche s'il peut la réaliser avec succès. 2) Mais
dans une perspective cognitive on définira la
compétence comme le mécanisme qui règle
l'activité collective pour l'exécution de la tâche
étudiée. L'activité collective pourra être étudiée
sous deux angles: comme orientée vers l'objet
à traiter et comme orientée vers l'activité des
autres. Dans ce dernier cas, il s'agira
d'examiner comment s'articulent et se
coordonnent les actions individuelles au sein
de l'activité collective.
- Articulation des activités individuelles
au sein des activités collectives. On notera tout
d'abord que la compétence collective n'est pas
la somme des compétences individuelles. Des
propriétés spécifiques émergent dans l'activité
collective qui ne résulte pas de la somme des
activités individuelles. Une manière de
formuler ce problème est de se demander,
avec Canon-Bowers, Salas et Blickenderfer
(1998) "comment pouvons-nous passer d'une
équipe d'experts à une équipe experte ?" (p.
92). Pour y répondre, ils proposent la
"formation croisée" définie comme une
stratégie dans laquelle chaque membre de
l'équipe est entraîné sur les tâches, fonctions
et responsabilités des autres membres de
l'équipe" (id.).
Les
compétences
collectives
constituent parfois un moyen d'analyse des
compétences individuelles. En faisant exécuter
collectivement une tâche individuelle, on
introduit la nécessité de coordinations qui
renseigne sur les exigences de la tâche.
- L'émergence des compétences
collectives dans les groupes auto-organisés.
Face à des circonstances exceptionnelles se
constituent parfois des groupes informels dans
lesquels les activités des membres ne
correspondent pas aux fonctions qui leur sont
officiellement confiées. Ce phénomène d'autoorganisation a été étudié dans plusieurs
recherches (Bourdon & Weill-Fassina, 1994;
Grosjean & Lacoste, 1999). Vicente, (1999, p.
249-50) a dégagé trois caractéristiques de ces
groupes: 1) le comportement du groupe
émerge spontanément plutôt que d'une
planification préalable; 2) le comportement du
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groupe est distribué à plusieurs sens du mot; il
ne réside pas dans un chef d'orchestre qui le
piloterait, et il est distribué entre les
participants et leur environnement, lequel
constitue un élément nécessaire à la
production du comportement; 3) le phénomène
d'auto-organisation entraîne des changements
de structure du groupe en même temps que
des changements de comportement.
- Le référentiel commun comme
expression des compétences collectives.
L'activité collective exige la coordination des
activités individuelles qui requiert elle-même
l'élaboration d'une représentation de référence
dite souvent "référentiel commun" (de Terssac
& Chabaud, 1990). Ce dernier constitue une
composante essentielle de la compétence
collective. Il évolue au cours de l'apprentissage
et permet un fonctionnement du groupe
efficace et économique, notamment sur le plan
de la charge mentale.
En résumé, il existe une sorte de
codétermination entre les compétences
individuelles et les compétences collectives: il
sera toujours important que l'analyse de
l'activité en suive la genèse qui marque
l'acquisition de l'expérience pour les individus
et pour les groupes.
4. Conclusion
L’ergonomie qui entretient par nature
des rapports avec de nombreuses disciplines
est confrontée très directement au caractère
polysémique de la notion de compétence. En
mettant l’activité au centre des analyses de la
compétence, elle se donne le moyen d’enrichir
la conception qu’elle se fait de cette dernière
et dépasse les conceptions un peu étroites qui
en sont souvent faites. Il y aurait là un thème
de recherche à approfondir. Pour en rester à la
perspective qui a été adoptée dans ce texte,
on proposera quelques thèmes de réflexion qui
pourraient susciter des idées d’études ou de
recherches. Quelques uns ont pu être relevés
à la lecture des différentes sous-parties de la
partie II dont on perçoit bien qu’elles sont loin
d’épuiser les questions que soulèvent les
problèmes abordés. La partie III mentionne
aussi deux grands champs de recherche où il
y a beaucoup à faire: celui des méthodes
d’identification et de caractérisation des
compétences et celui des compétences
collectives, compétences des groupes, des
organisations.
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On peut souligner quelques thèmes
plus ou moins déjà évoqués et qui mériteraient
des investigations plus systématiques.
- Améliorer la connaissance des
mécanismes d’élaboration des compétences:
quels chemins pour passer des compétences
initiales aux compétences finales ? Comment
définir les compétences finales par rapport aux
compétences initiales (en n’oubliant pas qu’il
peut y avoir plusieurs manières d’exécuter une
tâche, surtout quand celle-ci est complexe).
- Etudier le développement des
compétences à court et à long terme, en
particulier les conditions externes de ce
développement
(techniques,
organisationnelles, etc.)
- Comment aborder le problème de la
définition des compétences à partir des
exigences de la tâche, en particulier quand
celle-ci n’a pas encore été exécutée ?
- Les études des points précédents
devraient être réalisées à partir de situations
de terrain. Celles-ci sont à ce jour peu
nombreuses. On en trouve de bons exemples
dans les publications de Pastré (cf. références
bibliographiques).
Dans une perspective plus orientée
vers les pratiques, il y a un vaste terrain à
défricher que Le Boterf (1999) avait
commencé à baliser, notamment en exploitant
la distinction et l’articulation des champs de
l’ingénierie de la formation et de l’ingénierie
des compétences.
L’étude des compétences ouvre donc
un vaste domaine à la recherche ergonomique
et à la formation. Cette étude qui passe
nécessairement par celle de l’activité sur le
terrain du travail se fera toujours en prenant en
compte le triptyque tâche-compétencesactivité et les co-déterminations existant entre
ses trois éléments.
Résumé
Les compétences ont maintenant conquis une place
majeure dans l’analyse de l’activité en situation de
travail. Elles se rencontrent dans des contextes
divers qu’il est bon de connaître pour éviter des
ambiguïtés dans leur usage. Elles sont traitées ici
dans la perspective de la psychologie ergonomique.
Après quelques éléments sur l’histoire des
compétences en psychologie du travail et en
ergonomie, on examine leurs rapports avec
l’activité, la tâche, la technique et le pouvoir d’agir
en soulignant l’intérêt de prendre en compte le point
de vue de leur développement. Quelques
orientations de recherche seront esquissées
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concernant les méthodologies d’analyse et les
compétences collectives. La conclusion insiste sur
la nécessité de situer l’analyse des compétences en
référence à celle de l’activité et de la tâche.
Mots clés: analyse de l’activité, compétence,
ergonomie, psychologie ergonomique, formation,
tâche, gestion du personnel, ressources humaines
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Le retour de l’empathie:
Du construit psychologique original a l’empathie organisationelle percue
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Abstract
If the notion of empathy can be examined as one of the historic lines of research in psychology in
the 20th century, its conceptual positioning and the change in work setting brings some questions
on its legitimacy. This paper aims at presenting a critical synthesis on the construct of empathy, its
measurement, its development and its relationships to the emotional intelligence. It also suggests
to go beyond an approach strictly focusing on the individual to take into account the organizational
empathy, the operationalisation of which is evoked towards conceptualizations and recent
empirical works in occupational psychology. As a conclusion, perspectives and research priorities
are suggested.
Key words: empathy, perceived organizational empathy, emotional intelligence, psychological
climate, citizenship behaviour, perceived organizational support.
Rezumat
Dacă noŃiunea de empatie poate fi examinată ca una dintre direcŃiile de cercetare în psihologia
secolului al XX-lea, poziŃionarea sa conceptuală şi schimbările survenite în mediul muncii ridică o
serie de întrebări cu privire la legitimitatea sa. Artiicolul îşi propune prezentarea unei sinteze critice
asupra constructului de empatie, asupra măsurării, dezvoltării şi relaŃiilor sale cu ineligenŃa
emoŃională. Se sugerează de asemenea depăşirea unei abordări strict focalizate pe individ pentru
a se lua în considerare empatia organizaŃională, a cărei conceptualizare este discutată raportat la
dovezile empirice recente din domeniul psihologiei muncii. Ca o concluzie, sunt sugerate o serie de
perspective şi priorităŃi de cercetare.
Cuvinte cheie: empatie, empatie organizaŃională percepută, inteligenŃă emoŃională, climat
psihologic, comportament cetăŃenesc, suport organizaŃional perceput
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Introduction

Si l’on devait sélectionner les 100
notions qui ont le plus marqué la psychologie
ième
du 20
siècle, sans doute, de par sa force et
son caractère transversal, la notion d’empathie
y figurerait-elle. Le concept d’empathie a été
initialement développé dans le champ du
counseling et de la psychothérapie. Après le
constat d’un certain essoufflement du construit
(Duan & Hill, 1996), on peut observer que les
questions
émotionnelles
préoccupent
désormais
fortement
les
organisations
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(Ashforth & Kreiner, 2002), notamment en ce
qui concerne leur lien avec le leadership, le
bien-être subjectif et avec la performance au
travail. Cet article vise donc à présenter une
3
synthèse du construit d’empathie, à discuter
l’opportunité de sa mesure, à évaluer sa
plasticité et à étudier ses liens avec
l’intelligence émotionnelle. Nous envisagerons
également d’élargir la réflexion à la notion
d’empathie organisationnelle, en évoquant les
relations entre gestion des émotions, climat de
3

Par « construit » (« construct » en anglais), on
entend ici un « concept permettant de décrire et
d’expliquer des différences individuelles. Cette
notion a fait l’objet d’une littérature scientifique
abondante, notamment en ce qui concerne la notion
de validité de construit (« construct validity »).
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travail, conduites de citoyenneté et soutien
organisationnel, avant de présenter des
perspectives de recherche. L’orientation
choisie dans cet article associe donc deux
niveaux dans l’analyse du concept d’empathie.
Le niveau individuel, qui caractérise le
fonctionnement de chaque individu, est
traditionnel dans la perspective différentielle. Il
conduit à analyser l’empathie selon différents
angles d’approche: soit comme un état ou
comme un trait, ou bien de façon plus
composite,
comme
l’expression
d’une
compétence sociale. Le niveau collectif ou
organisationnel adopte une autre perspective:
il ne s’agit plus de caractériser un individu ou
de relever des différences entre les individus
mais d’analyser des phénomènes ayant une
portée plus générale ayant trait au groupe, à
l’organisation et au climat social. Le passage
d’un niveau à l’autre n’est pas sans poser des
difficultés car la signification des concepts, des
processus et des objets étudiés prend une
coloration différente en fonction des niveaux
d’analyse (Lehesvirta, 2004). On peut en fait
repérer trois classes de recherches qui
abordent ces questions. Certains travaux
considèrent les construits comme équivalents
pour décrire des individus ou des phénomènes
plus généraux. McCrae et Terracciano (2005)
ont, dans ce sens, étudié les différences entre
les nations pour ce qui concerne le modèle de
la personnalité des big-five. Ce sont les
mêmes items et les mêmes dimensions qui
caractérisent les individus et les groupes
choisis pour décrire le fonctionnement de
chaque pays: l’hypothèse d’universalité des
concepts constitue un préalable sans lequel
leur légitimité en serait contestée. A l’opposé,
le parti pris peut être de considérer comme
inconciliable l’analyse individuelle et le
phénomène plus général. C’est le cas pour la
notion d’internalité, développée comme un trait
de personnalité selon Rotter, puis envisagée
comme une norme sociale dans les travaux
des psychosociologues français (Dubois &
Beauvois, 2005). Dans ce cas, la notion de
trait est déconsidérée et évaluée au regard de
son utilité sociale dans un contexte sociopolitique libéral. Enfin, certaines positions
visent à considérer le passage de l’individuel
au collectif ou à l’organisationnel comme une
œuvre possible mais nécessitant une
adaptation des concepts et une analyse en
relief des processus. Certains travaux récents
en psychologie du travail ont adopté cette
posture (Tummers, Van Merode, Landeweerd,
& Candel, 2003; Papaioannou, Marsh, &
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Theodorakis, 2004) et nous choisissons, dans
cet article, de nous inscrire dans cette dernière
perspective.
Origines et définitions du construit
d’empathie
Aujourd’hui encore, dans le sens
commun, l’empathie est volontiers rapportée à
la sympathie. Peut-être faut-il voir dans ce
rapprochement l’effet de la confusion qui règne
autour du terme d’empathie. Force est de
constater, d’une part, que l’étymologie des
deux
termes
confirme
leur
proximité
sémantique et, d’autre part, que la définition de
l’empathie est loin d’être univoque. Au plan
étymologique, les deux termes partagent la
même racine d’origine grecque « pathie » qui
signifie « ressentir » et ils ne se distinguent
que par leur préfixe: le « em » d’empathie
signifiant « à l’intérieur » pendant que le
« sym » de sympathie signifie « avec ».
L’origine des termes suggère donc que
l’empathie renvoie à une capacité à ressentir
ce qu’autrui ressent « à l’intérieur » pendant
que la sympathie renvoie à une capacité à
partager « avec » autrui ce qu’il ressent. En
d’autres termes, l’empathie devrait exclure
toute implication affective personnelle alors
que la sympathie impliquerait une proximité
affective avec celui ou celle qui en est l'objet.
Dans un dictionnaire usuel de la
langue française, l’empathie est définie comme
une capacité à s'identifier à autrui, à éprouver
ce qu'il éprouve. Dans le grand dictionnaire de
la psychologie Larousse (1991, p.265), le
terme d’empathie appelle deux propositions de
définitions. D’une part, dans la perspective de
la psychologie générale et de la psychanalyse,
l’empathie est considérée comme un « mode
de connaissance intuitive d’autrui, qui repose
sur la capacité à partager et même à éprouver
les sentiments de l’autre ». D’autre part, dans
la perspective de la psychologie différentielle,
l’empathie est envisagée comme une
« réaction émotionnelle suscitée par l’état ou la
conduite d’autrui et entraînant une attitude
d’acceptation, de compréhension » (Reuchlin,
1991, p.265). Ces distinctions dans la
définition de l’empathie, bien que relevant
d’approches différentes, illustrent parfaitement
la confusion qui règne autour de la notion.
Bien que l’empathie a maintenant une longue
histoire dans le champ de la psychologie, le
terme n’apparaît que secondairement dans
cette discipline. Initialement en effet,
l’empathie relève de la philosophie. A la fin du
ème
siècle en Allemagne, dans cette dernière
19
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discipline, les tenants du courant esthétique
adoptent avec Vischer, en 1873, le terme
" Einfühlung" qui se décline aussi comme une
sensation organique susceptible de se
manifester lors de la confrontation à toute
œuvre d’art évocatrice. Si cette notion peut
être vue, selon Vischer (cité par Duan & al.,
1996), comme « une tendance panthéiste
propre à la nature humaine de ne faire qu’un
avec le monde", elle désigne également la
projection humaine spontanée du ressenti
psychique vers les gens et les choses qu'ils
perçoivent. L’idée était que les gens se
répondent les uns aux autres à travers
l’"Einfühlung" qui est précédé par la projection
et l'imitation et que, puisque l'imitation des
affects augmente, l’"Einfühlung" augmente
ème
aussi (Duan & Hill, 1996). Au début du 20
siècle, le psychologue britannique Titchener
(1924, p.417) propose, comme traduction
d’ "Einfühlung", le terme d’empathie qu’il définit
comme « un processus d’humanisation des
objets, de lecture ou de ressenti de nousmêmes en eux ». Depuis lors, l’empathie est
l’objet de nombreuses tentatives de définition
s’étendant de la perspicacité sociale à la
capacité de comprendre le statut affectif et
cognitif d’autrui en passant par l’expérience
des émotions semblables à celles d’autrui
(Muncer & Ling, 2006). Ce sont plus de 200
définitions distinctes dans l’histoire de la
psychologie et de la psychanalyse qui sont
recensées par Brunel (1989). Malgré ses
définitions diverses, l’empathie, singulièrement
à la suite de Rogers dans les années
cinquante, fait l’objet de travaux de recherche
scientifiques, ce qui lui donne un second
souffle dans diverses sous-disciplines de la
psychologie. Ces travaux aboutissent à
l’émergence de trois construits distincts (Duan
& Hill, 1996):
1- Certains auteurs (par exemple,
Book, 1988; Hoffman, 1982; Danish & Kagan,
1971) s’inscrivant dans une perspective
dispositionnelle, assimilent l’empathie à un trait
de personnalité ou à une capacité générale.
Ces auteurs définissent l’empathie à travers
des
termes
comme
« disposition
empathique »,
ou
« orientation
interpersonnelle ». Dès lors que l’empathie est
considérée à l’égal d’un trait de personnalité,
elle est supposée relativement stable dans le
temps comme à travers les situations et
constituée comme un continuum, sur lequel on
peut situer tout individu. Dans cette
perspective, on suppose nécessairement que
certains individus, se montreront plus

empathiques
que
d’autres.
Cette
conceptualisation de l’empathie favorise donc
les recherches visant à analyser les
différences interindividuelles et à comprendre
le développement de l’empathie. Parmi les
psychologues qui considèrent ainsi l’empathie,
on trouve globalement les psychologuespsychanalystes, les psychologues-chercheurs
en
thérapie
et
les
psychologues
développementaux et sociaux. Dans cette
perspective, de nombreuses recherches
tentent de construire des échelles d’empathie
permettant d’opérationnaliser la mesure autorapportée du trait.
2- D’autres auteurs (Barrett-Lennard,
1962; Rogers, 1949, 1959) s’inscrivant dans
une
perspective
plus
situationniste,
considèrent l’empathie comme un état
cognitivo-affectif particulier à une situation.
L’empathie est alors envisagée comme une
4
réponse vicariante à un stimulus. Cette
perspective privilégie des recherches sur les
effets de facteurs situationnels sur les
différences interindividuelles dans l’empathie
(Duan & Hill, 1996).
3- Le troisième construit est plus
descriptif qu’explicatif et participe à la
confusion qui règne autour de l’usage d’un
même terme pour différents construits. Les
auteurs (Katz, 1963; Rogers, 1975) intéressés
par la question de savoir comment l’empathie
est « vécue » par les thérapeutes et leurs
clients dans des situations données,
conceptualisent
l’empathie
comme
un
processus expérientiel multiphasique. Ces
auteurs considèrent ainsi l’expérience de
l’empathie selon le moment et ils examinent
les processus impliqués dans la production et
la communication d'un état empathique (Duan
& Hill, 1996). Ainsi, Barrett-Lennard (1981)
identifie trois phases dans un modèle cyclique,
Kohut (1984) indique une empathie en deux
niveaux dans la cure analytique et Gladstein

4

Pour approfondir la notion de vicariance en
psychologie, le lecteur voudra bien se référer à:
Reuchlin, M. (1978). Processus vicariants et
différences individuelles. Journal de Psychologie,
2, 133-145. Rappelons toutefois brièvement ici
que, selon cette approche théorique, chaque
individu possède, sous la forme d’une sorte de
« catalogue », une partie, sinon la totalité des
processus susceptibles de traiter un problème
déterminé et que chez un individu donné, certains
parmi ces processus substituables, seront plus
facilement évocables que d'autres.

33

(1983) des processus interpersonnels à
plusieurs étages.
Comme s’il ne suffisait pas d’être
confronté à la confusion induite par l’existence
de construits différents se rapportant au même
terme d’empathie, la question de sa nature
suscite également des approches différentes
(Duan & Hill, 1996). Certains auteurs (Allport,
1961; Mehrabian & Epstein, 1972) considèrent
l’empathie comme étant, au premier chef, un
phénomène affectif. D’autres auteurs (BarrettLennard, 1981; Rogers, 1986) abordent
l’empathie comme étant principalement un
phénomène cognitif neutre sans lien avec la
relation qu'on entretient avec la personne qui
en est l'objet. D’autres encore comme Brems
(1989) ou Strayer (1987), considèrent que
l’empathie pourrait relever à la fois de
composantes affectives et cognitives. Dans
une tentative de minimisation de la confusion,
Gladstein (1983, p.468) propose, d’une part, le
terme « d’empathie cognitive » pour signifier la
capacité à « prendre intellectuellement le rôle
ou la perspective d’une autre personne ».
D’autre part, il suggère (p. 468) le terme
« d’empathie affective » pour décrire le fait de
« répondre par la même émotion à l'émotion
d'une autre personne ». Bien qu’une telle
distinction entre composantes affectives et
composantes cognitives puisse être utile dans
la perspective de la recherche, il demeure que
dans l’économie psychique d’un individu, les
composantes
affectives
et
cognitives
interagissent en permanence (Bower, 1983).
Considérant ainsi que les termes d’empathie
cognitive et d’empathie affective recouvrent en
réalité une fausse dichotomie, et pour tenter
d’échapper aux débats sur la nature de
l’empathie, Duan et Hill (1996) proposent
l’usage
des
termes
« d’empathie
intellectuelle » pour référer aux processus
cognitifs et « d’émotions empathiques » pour
référer aux aspects affectifs de l’expérience
empathique. En résumé, si beaucoup
s’accordent à considérer l’empathie comme un
processus de communication (Boulanger &
Lancon, 2006), la notion ne peut être réduite –
tant s’en faut, à un construit unitaire. Pour
autant la fonctionnalité de l’empathie n’en
apparaît pas moins essentielle, traduisant à
partir de différents registres l’impérieuse
nécessité de saisir la subjectivité humaine. De
ce fait, l’empathie joue un rôle déterminant
dans la qualité des relations sociales et
professionnelles. En effet, tant au niveau
individuel qu’organisationnel, l’empathie peut
être considérée comme un facteur d’aide à la
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gestion des émotions dont l’implication dans
les interactions sociales, et particulièrement
dans l’adaptation professionnelle, est avérée
(Thiébaut, Breton, Lambolez, & Richoux,
2005). Si les émotions ont longtemps été
passées sous silence dans les relations
sociales et singulièrement dans les relations
professionnelles, assimilées qu’elles pouvaient
être à des faiblesses rédhibitoires que chacun
s’employait à masquer, force est de constater
l’impact que peuvent avoir les expressions
émotionnelles dans les organisations. Cela est
aisément repérable lorsqu’il s’agit d’émotions à
valence négative telle que la peur, la colère, le
ressentiment, la haine, etc. qui
peuvent
amener des tensions, des conflits voire des
explosions sociales. Sans doute moins
repérables, car moins bruyantes, les émotions
à valence plus positive comme le plaisir, la
confiance en soi, etc., pèsent également dans
les relations sociales. Il importe alors d’étudier
l’empathie, selon les cas, comme un
déterminant,
un
modérateur
ou
une
conséquence de conduites entre pairs.
Peut-on mesurer l’empathie ?
Il serait évidemment très étonnant que
l’empathie suscite des définitions distinctes,
renvoie à des construits différents, amène des
débats quant à sa nature (principalement
affective, principalement cognitive, l’une ou
l’autre selon la situation voire l’une et l’autre en
interaction) et que sa mesure soit univoque.
Effectivement, les mesures de l’empathie se
révèlent assez variées à travers les études en
fonction des approches des auteurs.
L’orientation
neuropsychologique,
encore émergente, offre des perspectives
stimulantes pour comprendre l’implication de
certaines structures cérébrales ou réseaux
neuronaux dans l’une des facettes de
l’empathie, la perception de la douleur chez
autrui. Singer, Kiebel, Winston, Dolan, et Frith
(2004) ont ainsi montré à l’aide de l’IRMf
(Imagerie
par
Résonance
Magnétique
Fonctionnelle) que les zones liées à la douleur
et les zones sensorimotrices évoluent de façon
différenciées en fonction du type de tâche que
l’on attribue aux participants: elles sont
activées toutes deux lorsqu’un choc électrique
est délivré au participant, mais seule la zone
de la douleur est sollicitée lorsque le
participant voit son conjoint recevoir un choc
électrique. Dans la même perspective,
Jackson, Brunet, Meltzoff, et Decety (2006)
identifient que l’activation de structures
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cérébrales est corrélée à l’intensité de la
douleur ressentie lorsqu’on présente des
photographies de personnes vivant des
situations douloureuses. Si la source de
l’empathie se trouve donc probablement dans
les structures fonctionnelles cérébrales, ces
recherches n’ont pas encore conduit à
élaborer un dispositif qui permette d’en évaluer
l’intensité face à la diversité des registres
émotionnels susceptibles de se manifester.
En
psychologie,
la
perspective
différentielle abonde à l’opérationnalisation de
plusieurs mesures de l’empathie, en recourant
pour l’essentiel à des échelles d’autoévaluation.
Dans
une
perspective
dispositionnelle, l’IRI (Interpersonal Reactivity
Index) de Davis (1980, 1994) est souvent
considéré comme un des meilleurs outils de
mesure de l’empathie (Baron-Cohen &
Wheelwright, 2004; Muncer & Ling, 2006).
Remarquons que l’IRI est une mesure
multidimensionnelle
englobant
des
composantes cognitives et des composantes
affectives. Cet indice se propose d’évaluer
l’empathie selon quatre dimensions: la prise de
perspective, qui évalue la tendance à imaginer
le point de vue de l’autre dans la vie
quotidienne; le souci empathique, qui apprécie
explicitement le degré auquel les personnes
interrogées éprouvent des sentiments de
sympathie et de compassion pour les autres;
la détresse personnelle, qui fait aussi appel à
la tendance des personnes interrogées à avoir
des réponses affectives, comme le sentiment
de détresse et l’anxiété; enfin, la fantaisie, qui
mesure la tendance à se transposer
imaginairement
dans
la
situation
de
personnages fictifs (comme des livres, films,
etc.). Plusieurs analyses factorielles ont validé
cette structure et ont confirmé la robustesse
des quatre facteurs (Thornton & Thornton,
1995). Toutefois, l’IRI n’est pas exempt de
critiques, dont celle portée par Jolliffe et
Farrington (2006) n’est pas la moindre. Ces
auteurs remarquent que l’IRI a été validée
avec une population d’étudiants qui sont
réputés plutôt intelligents et dotés d’une bonne
capacité d’introspection. Ces deux « qualités »
seraient ainsi, selon Jolliffe et Farrington
(2006, p. 591), de nature à poser problème
quand cet indice est utilisé « pour évaluer
l’empathie avec des populations plus
hétérogènes puisque l’intelligence élevée et
les capacités d’introspection des étudiants
peuvent influer ce qui doit être mesuré ».
Eysenck et Eysenck (1978) envisagent
aussi l’empathie comme une disposition mais

à
la
différence
de
la
mesure
multidimensionnelle proposée par Davis, ils
proposent une approche unidimensionnelle.
Celle-ci est formalisée à travers le
questionnaire
« I7 »
(Impulsiveness,
Venturesomeness and Empathy) de Eysenck,
Pearson, Easting, et Allsopp (1985). Composé
de 54 items, ce questionnaire conduit à
observer une structure en trois facteurs:
l’impulsivité (19 items), la recherche d’aventure
- ou le fait d’être aventureux - (16 items) et
l’empathie (19 items). Néanmoins, les items
qui évaluent la dimension d’empathie dans
l’échelle « I7 » étaient à l'origine considérés
comme des items de remplissage et non
comme des items « utiles » (Lijffijt, Caci, &
Kenemans, 2005). Cependant, malgré une
homogénéité interne de l’échelle d’empathie
relativement modeste (ce qui interroge sur son
unidimensionnalité), la solution factorielle à
trois facteurs est validée à travers plusieurs
recherches et notamment, pour la version
française de l’« I7 », par une étude de
Zimmermann,
Rossier,
et
Meyer
de
Stadelhofen (2004).
Dans une étude ultérieure, Thotnton et
Thornton (1995) s’intéressent à la nature du
rapport entre la structure multidimensionnelle
proposée par Davis et celle unidimensionnelle
proposée par Eysenck. Pour cela, les auteurs
constituent un ensemble d’items extraits de
l’IRI de Davis et de l’« I7 » d’Eysenck qu’ils
proposent à 184 jeunes adultes (étudiants).
Des analyses factorielles ont ensuite été
menées qui révèlent une structure à cinq
facteurs « en grande partie non corrélés », qui
sont: le souci empathique, la prise de
perspective, l’identification à des caractères
fictifs, la détresse empathique et l’appariement
de réponses émotionnelles. Parmi ces cinq
facteurs,
quatre
correspondent
assez
étroitement aux quatre dimensions proposées
par Davis et le cinquième, l’appariement de
réponse émotionnelle, renvoie plutôt à l’échelle
d’empathie de l’« I7 » puisqu’une large majorité
des items de l’ensemble constitué par
Thornton et Thornton saturant ce facteur
viennent de l’échelle d’empathie de l’« I7 ». Les
auteurs proposent en conclusion que la
recherche sur l’empathie se poursuive sur la
base d’une structure à cinq facteurs
opérationnalisée à travers les échelles de
Davis et d’Eysenck utilisées conjointement.
Jollifre et Farrington (2006), proposent
une nouvelle mesure plus synthétique de
l’empathie: l’échelle d’empathie de base (Basic
Empathy Scale – B.E.S. –). L’objectif annoncé
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par les auteurs est de fournir un outil
d’évaluation de l’empathie tant dans sa
dimension cognitive que dans sa dimension
affective tout en évitant les défauts des outils
existants. Pour cela, ils constituent un
ensemble d’items conçus d’une part, pour
focaliser à la fois sur la congruence (l'empathie
affective) et la compréhension des émotions
d’autrui (l'empathie cognitive) et d’autre part,
sur la base de quatre des cinq émotions
basiques répertoriées par Power et Dalgliesh
(1997): peur, tristesse, colère et bonheur.
L’analyse des données permet d’observer une
validité de structure satisfaisante car les
indices d’ajustement du modèle d’analyse
confirmatoire en 2 facteurs sont suffisamment
élevés. Par ailleurs, la B.E.S. montre une
bonne validité concourante: les corrélations
avec l’IRI sont comprises entre .43 et .53 et les
corrélations avec le modèle de la personnalité
des big-five montrent que deux facteurs sont
modérément et positivement liés à la B.E.S.:
l’agréabilité et l’ouverture d’esprit. Enfin, les
auteurs démontrent que l’empathie est liée aux
conduites prosociales, en particulier on trouve
les niveaux les plus élevés d’empathie chez
ceux et celles qui développement des
conduites d’aide pour les pairs victimes
d’agression sociale.
Baron-Cohen (2003) propose la
mesure d’un quotient d’empathie (EQ) à
travers un auto-questionnaire de 40 items. Cet
inventaire, conçu pour évaluer à la fois
l’empathie cognitive et affective, est lié d’une
part, à la validation de la théorie de l’empathiesystème (Baron-Cohen,
Richler,
Bisarya,
Gurunathan, & Wheelwright, 2003) et d’autre
part, au fait que l’auteur considère que les
outils précédents de mesure de l’empathie ne
portent que sur une partie de celle-ci. Les
études
portant
sur
les
propriétés
psychométriques de l’EQ (Lawrence, Shaw,
Baker, Baron-Cohen, & David, 2004; Muncer &
Ling, 2006) privilégient une structure
multifactorielle à une structure unifactorielle.
Plus précisément, les analyses factorielles
confirmatoires menées par Muncer et Ling,
2006 confirment la structure proposée par
Lawrence et al. (2004). Elles révèlent, après
suppression de certains items redondants, une
structure à trois facteurs corrélés et suggèrent
trois échelles de 5 items permettant de
mesurer ces trois facteurs que sont l’empathie
cognitive (exemple d’item: « j’ai une bonne
capacité de prédire ce que les gens vont
ressentir »),
la
réactivité
émotionnelle
(exemple d’item: « j’ai tendance à m’investir
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émotionnellement quand un ami a un
problème»)
et les compétences sociales
(exemple d’item: « je trouve difficile d’estimer
ce qui peut être poli ou grossier »).
La
littérature
recèle
d’autres
recherches qui s’intéressent à la mesure de
l’empathie en élargissant le champ d’intérêt à
des contextes particuliers. Ainsi, Wang,
Davidson, Yakushko, Savoy, Tan, et Bleier
(2003) sont les premiers à orienter leur travail
vers l’empathie dans des contextes raciaux et
ethniques distincts. Ces auteurs s’appuient sur
le modèle de Ridley et Lingle (1996) qui
considère l’empathie culturelle comme une
« capacité apprise » caractérisée par sa nature
multidimensionnelle
qui
comporte
trois
processus subordonnés: cognitif (empathie
intellectuelle), affectif (émotions empathiques)
et communicatif (processus de communication
entre les deux notions précédentes). Ils
construisent ensuite une échelle d’empathie
ethnoculturelle composée de 62 items, dont 25
d’empathie intellectuelle, 21 d’émotions
empathiques et 16 d’empathie communicative.
Dans une première étude, l’analyse factorielle
exploratoire conduit les auteurs à retenir une
solution à quatre facteurs qui sont: l’expression
et le ressenti empathique, la prise de
perspective empathique, l’acceptation des
différences culturelles et la conscience
empathique. Dans une seconde étude visant à
examiner la stabilité de la structure factorielle,
les sujets sont également soumis à l’IRI de
Davis. Lors de l’analyse des résultats, deux
composantes de l’IRI sont prises en compte: la
prise de perspective et le souci empathique.
Une première analyse factorielle confirmatoire
est réalisée qui valide le modèle initial.
Toutefois, les auteurs envisagent la possibilité
d’un facteur de second ordre plus général,
l’échelle
d’empathie
ethnoculturelle.
Ils
évaluent
donc
ce
nouveau
modèle
hiérarchique de second ordre qui présente un
meilleur ajustement que le premier modèle
testé. Une troisième étude, portant sur la
fidélité test-retest est ensuite menée et permet
d’observer des valeurs comprises entre .64 et
.86; ce qui dénote une fidélité satisfaisante. La
recherche de Wang et al. (2003) met ainsi
d’abord en évidence une structure à quatre
facteurs et non trois comme initialement
envisagé au regard de la littérature, puis une
structure hiérarchique avec un facteur de
second ordre et quatre facteurs de premier
ordre. Les intercorrélations entre les quatre
facteurs mis à jour dans cette recherche et les
deux composantes de l’IRI retenues s’avèrent
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de niveau relativement modeste (de .18 à .54).
Ce niveau de corrélation suggère de
considérer l’échelle d’empathie ethnoculturelle
comme une mesure distincte de l’empathie.
Hall, Davis, et Connely (2000) mettent
également l’accent sur un contexte particulier
d’expression de l’empathie: le contexte
professionnel chez les psychologues. Ces
auteurs font le constat que la littérature
comporte un certain nombre de travaux basés
sur l’usage de l’IRI de Davis dans divers
contextes, mais aucune recherche n’a porté
exclusivement sur les psychologues. Il semble
même qu’aucune donnée descriptive sur
l’empathie
dispositionnelle
chez
les
psychologues ne soit disponible. Hall et ses
collaborateurs s’interrogent sur deux points:
(1) les psychologues « scientifiques » (orientés
vers la psychologie expérimentale, l’évaluation
et les statistiques) et les psychologues
« praticiens » (orientés vers la psychologie
clinique et la psychothérapie) diffèrent –ils
dans leur empathie ? (2) quelle est la relation
entre l’empathie dispositionnelle et l’efficacité
thérapeutique ? Les auteurs utilisent trois des
quatre sous-échelles de l’IRI de Davis: le souci
empathique, la prise de perspective et la
détresse personnelle et y associent le niveau
de satisfaction professionnelle et le niveau
d’efficacité perçue. Une MANOVA (analyse de
la variance multivariée) réalisée sur les trois
sous-échelles de l’IRI en introduisant le type
d’activité professionnelle et le sexe comme
prédicteurs révèle un effet significatif du type
d’activité professionnelle mais pas d’effet du
sexe ni de l’interaction sexe-type d’activité
professionnelle. Plus précisément, pour le
souci empathique, on observe un effet
principal du type d’activité professionnelle
modéré par une interaction sexe-activité
professionnelle tel que les « praticiens » ont un
score moyen supérieur à celui des
« scientifiques ». Les tests post-hoc révèlent
que ce sont les femmes praticiens qui ont un
score plus élevé que tous les autres groupes
qui ne diffèrent pas entre eux. Pour les deux
autres sous-échelles de l’IRI, on observe un
seul effet du type d’activité professionnelle tel
que les « praticiens » ont un score plus faible
que les « scientifiques » sur la détresse
personnelle et un score plus élevé sur la prise
de perspective.

Relations
entre
l’empathie
l’intelligence émotionnelle

et

Remarquons qu’en parallèle au
développement de travaux sur l’empathie,
émerge le concept d’intelligence émotionnelle,
qui se situe lui aussi au carrefour des émotions
et des cognitions. La notion d’intelligence
émotionnelle a acquis rapidement une
notoriété considérable pour la recherche sur
les émotions, l’évaluation du personnel et le
développement du leadership. Ainsi, près de
1000 publications y sont consacrées et la
plupart ont été rédigées au cours de la
dernière décennie. Si le terme d’intelligence
émotionnelle apparaît sous la plume de
Salovey et Mayer (1989-1990), il reprend
assez largement ce que d’autres auteurs
avaient
présenté
sous
l’appellation
d’intelligence sociale, d’intelligence intrapersonnelle ou d’alexithymie (Thiébaut & al.,
2005).
Les
concepts
d’intelligence
émotionnelle et d’empathie peuvent être
rapprochés avec la définition que Mayer et
Salovey (1997, p.10) proposent de la
première: « l’habilité à percevoir et à exprimer
les émotions, à les intégrer pour faciliter la
pensée, à comprendre et à raisonner avec les
émotions, ainsi qu’à réguler les émotions chez
soi et chez les autres ». Ainsi, ce sont
traditionnellement quatre facettes qui entrent
dans la définition du construit d’intelligence
émotionnelle. La théorie relève une capacité à
percevoir des émotions (chez soi et chez
d’autres; exemple: « je suis capable de dire si
une personne ment, simplement en examinant
les expressions de son visage »), à les utiliser
(pour résoudre des problèmes, prendre des
décisions, etc.; exemple: « je suis une
personne rationnelle qui fait rarement
intervenir ses émotions pour prendre une
décision), à les comprendre (exemple: « je
dispose d’un vocabulaire riche pour décrire
mes émotions ») et à les gérer (les réduire ou
les modifier, exemple: « quand une personne
que je connais est d’une humeur dépressive,
je sais comment la calmer et l’aider à aller
mieux »).
Un questionnaire d’auto-évaluation est
élaboré sur la base de ces distinctions
(Brackett, Rivers, Schiffman, Lerner, &
Salovey, 2006) et de nombreuses recherches
parallèles s’intéressent à la signification de
l’intelligence
émotionnelle,
intégrant
notamment la comparaison entre des mesures
auto-évaluatives
et
des
mesures
de
performance (Sjöberg, 2001; Roberts, Zeidner,
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& Matthews, 2001). Dans une récente métaanalyse, Van Rooy et Viswesvaran (2004)
montrent que l’intelligence émotionnelle a une
validité de .23 dans la prédiction de la
performance (dont .24 pour la performance
dans l’emploi). Cette validité varie peu selon le
type d’instrument utilisé, la sous-dimension de
l’intelligence émotionnelle impliquée ou la
nature de l’observateur (le sujet ou un tiers).
Par ailleurs, ces auteurs montrent également
que l’intelligence émotionnelle est corrélée à
.22 avec l’intelligence générale et à des degrés
divers avec les facteurs des big-five (.23 à
.34). Compte tenu de ces corrélations, il reste
à démontrer que l’intelligence émotionnelle
présente une validité incrémentielle en
complément de mesures d’intelligence et de
personnalité. Or, comme le rappellent Hogan,
De Fruyt et Rolland (2006, p.258), Salgado et
De Fruyt (2005) ont montré que la validité
incrémentielle ajoutée à l’aptitude mentale de
la
performance
professionnelle
est
pratiquement nulle; ce qui les amène à
conclure que les inventaires d’intelligence
émotionnelle sont utiles à la prédiction de la
performance
professionnelle
uniquement
quand ils sont utilisés seuls. Malgré ces limites
dans leur pouvoir explicatif, il est utile de saisir
quelle peut être la nature des liens entre
l’intelligence émotionnelle et l’empathie. Parmi
les auteurs qui vont modéliser le concept
d’intelligence émotionnelle, Bar-on (1999)
propose une représentation en quinze facteurs
regroupés dans cinq domaines d’habiletés:
humeur
générale,
gestion
du
stress,
adaptabilité, intrapersonnel et interpersonnel.
C’est évidemment dans ce dernier domaine,
dont elle représente un facteur important, que
l’empathie est liée à l’intelligence émotionnelle.
Elle est alors définie comme « la capacité à
identifier et à comprendre le pourquoi et le
comment des sentiments d’autrui » (Bar-On,
1999, cité par Thiébaut & al. 2005, p.37).
Dans leur travail visant à étudier les
relations entre les scores d’intelligence
émotionnelle et la satisfaction professionnelle
auprès de 146 personnes adultes, Thiébaut et
al. (2005) relèvent que l’empathie est une des
composantes de l’intelligence émotionnelle les
plus impliquées et qu’elle représente l’élément
le plus explicatif de la satisfaction au travail.
De ces différents points de vue, l’empathie
pourrait être considérée comme proche d’une
sous-dimension de l’intelligence émotionnelle,
plutôt orientée vers la perception et la
compréhension des émotions que vers
l’utilisation de ces émotions et leur bonne
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gestion. En outre, si une part de variance
commune entre intelligence émotionnelle et
empathie a été relevée, ces deux construits ne
peuvent être considérés comme strictement
similaires. Charbonneau et Nicol (2002)
démontrent ainsi que les corrélations
observées entre les deux construits varient
entre .22 et .45 pour l’intelligence émotionnelle
intrapersonnelle et entre .30 et .48 pour
l’intelligence émotionnelle interpersonnelle.
Par ailleurs, empathie et intelligence
émotionnelle prédisent à des niveaux
comparables la réussite dans des tâches de
leadership: entre .30 et .40 pour les
coefficients les plus élevés. Dans une autre
recherche, Kellett, Humphrey, et Sleeth (2006)
démontrent que si l’intelligence émotionnelle
avait un impact important sur le management
des tâches, l’empathie prédit de façon
beaucoup plus nette le management des
personnes. En résumé, si l’intérêt de ces deux
construits ne se dément pas, leur inter-relation
et les liens qu’ils peuvent entretenir avec
différents construits conatifs et critères
comportementaux
constituent
une
voie
d’approfondissement
prioritaire
de
la
recherche.
Le développement des
compétences empathiques
Concevoir l’empathie comme un
construit mesurable et corrélé à d’autres
dimensions de l’individualité constitue une
étape dans la compréhension du concept.
L’étape suivante revient à introduire le sujet du
développement
des
compétences
empathiques; ce qui soulève à la fois le
problème de la plasticité du concept et celui de
son usage pour améliorer les pratiques de
professionnels concernés par le traitement des
émotions. Sur ces sujets, il existe une
littérature moins abondante que pour le
chapitre précédent. C’est dans le domaine de
la formation des praticiens de la relation d’aide
que
naturellement
l’amélioration
des
compétences empathiques s’avère être une
nécessité. Dubé, Pellerin, et Dubois (1987)
s’intéressent à l’amélioration des habiletés
thérapeutiques
des
praticiens
psychothérapeutes. Pour ce faire, les auteurs
s’appuient sur le modèle de l’habileté
thérapeutique de Carkhuff (1969) afin de
concevoir un programme d’entraînement à
l’empathie. Ce dernier valorise le style
expressif, qui (p.17) se « caractérise par une
affirmation de soi dans le milieu. Il est centré
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sur ses ressources intérieures et cherche à les
actualiser à travers son environnement. Il
valorise
principalement
le
risque,
la
participation et la liberté ». L’entraînement
s’étale sur 8 mois et comporte des mises en
situation, des séances de supervision et des
apprentissages théoriques. Les résultats
révèlent que l’entraînement augmente les
compétences empathiques sur 3 indices
indépendants,
même
si
un
certain
plafonnement des résultats est observé. Par
ailleurs, le style de valorisation expressif
n’apparaît pas lié à l’apprentissage de
l’empathie. Ancel (2006) soulève également la
nécessité de développer l’empathie chez les
infirmier(-e)s, dont on peut observer le
caractère central pour le soutien des patients,
alors que la majorité (près des trois quart) ne
manifestent pas de conduites empathiques
dans leurs relations professionnelles. L’auteur
conçoit un stage de formation de cinq journées
comportant des exposés sur la communication
et le cycle de l’empathie, une auto-analyse de
ses pensées et sentiments, des exercices
d’entraînement
au
développement
de
réponses empathiques, des études de cas et
jeux de rôle. Il montre un gain substantiel sur
une échelle de communication empathique à
l’issue de la formation et ce indépendamment
des caractéristiques des participants. A l’issue,
conclut l’auteur, c’est un niveau d’empathie
plus élevé que la moyenne qui est atteint. Ces
résultats semblent donc plaider en faveur
d’une conception rationnelle et fondée
théoriquement
du
développement
de
l’empathie. Ils sont néanmoins limités par le
fait qu’on ne sait rien de la transférabilité des
compétences perçues à des situations
professionnelles réelles mettant en jeu les
habiletés des participants à s’adapter aux
patients.
Les professions de la relation d’aide
ne sont pas les seules concernées par le
développement d’une meilleure sensibilité
émotionnelle. Plus récemment, s’appuyant
surtout
sur
le
concept
d’intelligence
émotionnelle, la formation au leadership s’est
enrichie de cette perspective. Cette prise en
compte est néanmoins timorée: Riggio et Lee
(2007) citent une seule grande école de
management, parmi les 20 meilleures
américaines, qui a intégré la prise en compte
de l’intelligence émotionnelle dans son
programme de formation des managers. Les
résultats
ont
permis
d’observer
un
développement des compétences qui perdure
deux années au-delà du temps de formation.

Des programmes similaires ont également été
développés dans certaines entreprises de
finance avec des résultats positifs sur la
satisfaction au travail et le développement de
la carrière. Dans le même esprit, Blattner et
Bacigalupo (2007) démontrent, sur la base
d’une étude de cas approfondie, comment le
construit d’intelligence émotionnelle peut être
employé au cours d’un programme de
coaching. Des recherches processuelles
permettent d’associer le bien-fondé de ces
démarches: ainsi Wolff, Pescololido, et Urch
Druskat (2002) ont recours à un modèle en
pistes causales pour démontrer le rôle de
l’empathie
émotionnelle
dans
la
compréhension du problème, la coordination
des tâches d’un groupe et le soutien des
membres.
Si l’on peut se réjouir que plusieurs
tentatives aient cherché à développer la
sensibilité émotionnelle de professionnels de
différentes obédiences, de nombreuses
questions restent en suspens. En particulier,
on ne sait pas qui de l’organisation, du
professionnel ou de l’interlocuteur (patient,
salarié, ou même client) bénéficie le plus de
l’amélioration
du
développement
des
compétences empathiques. Il reste aussi à
déterminer si les programmes modifient
seulement des représentations ou s’ils
impactent aussi durablement des conduites
observables.
Enfin,
systématiser
le
développement de ces compétences, dans le
domaine du management en particulier,
nécessite un adossement sur une charte
éthique pour que les acteurs ne soient pas
confrontés à des dérives.
De l’empathie-trait à l’empathie
organisationnelle perçue
Une des limites essentielles de la
notion d’empathie est d’être principalement
envisagée comme un construit individuel
sensé rendre compte des conduites sociales.
Or les personnes en situation de travail ne
sont pas confrontées à un seul individu
détenteur ou non d’un pouvoir empathique,
mais à une organisation comportant de
multiples interlocuteurs, une culture et des
règles décisionnelles qui participent à la
perception d’un climat empathique général.
Certaines entreprises, soucieuses du bien-être
au travail, engagent des programmes « être à
l’écoute des employés ». Ainsi, au Canada, le
groupe financier Banque TD (www.td.com) a
prévu un dispositif basé sur des sondages, des
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groupes d’expression, des procédures de
règlement des conflits au travail notamment
par le biais d’un soutien téléphonique, etc. De
telles actions restent à évaluer et à
conceptualiser, mais elles n’en participent pas
moins à l’observation de ce que nous
nommons
« l’empathie
organisationnelle perçue ». Selon nous,
l’empathie organisationnelle perçue peut être
définie comme:
« La perception, par un acteur ou par
un groupe, de l’intensité et de la diversité des
conduites et des actions entreprises par une
organisation, afin de comprendre efficacement
les
émotions
et
le
fonctionnement
psychologique des salariés, des équipes de
travail et des partenaires de l’organisation ».
A ce titre, l’empathie organisationnelle
perçue ne doit pas être confondue avec la
notion d’organisation empathique (Lei & Greer,
2003), qui décrit une structure orientée vers le
client afin d’augmenter le potentiel commercial
de l’entreprise. L’empathie organisationnelle
perçue est par hypothèse un sentiment
subjectif qui ne traduit pas forcément la réalité
objective des politiques managériales, mais
comment, à partir des expériences vécues par
les acteurs, la dimension empathique est
perçue à différents niveaux dans les relations
de travail. De nature mutidimensionnelle,
l’empathie organisationnelle perçue s’appuie
sur les situations empathiques que le salarié
(ou l’équipe de travail) a pu observer, à
différents moments, sur son lieu de travail. S’il
est donc théoriquement possible d’envisager
un indice d’empathie organisationnelle perçue
au même titre que le quotient d’empathie,
celui-ci ne peut que rassembler une certaine
hétérogénéité
de
sous-dimensions
susceptibles d’intervenir dans sa description.
Ainsi, l’empathie organisationnelle perçue
s’appuie sur la collecte d’expériences perçues
pour soi-même, pour un tiers ou pour un
groupe, en direction des cibles similaires. Elle
est relative à des attitudes, conduites,
dispositifs de soutien dans des activités
potentiellement variées: gestion de carrière,
évaluation,
management,
formation,
développement des compétences, résolution
des tâches professionnelles. Enfin, elle touche
également à l’écoute et à la compréhension
vis-à-vis d’émotions liées à la sphère de vie
personnelle et/ou d’émotions liées aux
interférences entre vie au travail et vie hors
travail.
Trois arguments peuvent être avancés
pour situer et justifier le concept d’empathie
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organisationnelle perçue. En l’état, ces
éléments fournissent des moyens de repérage
et
de
discussion
de
l’empathie
organisationnelle perçue et feront l’objet, in
fine dans cet article, d’un examen des
perspectives de recherches. Nous examinons
ci-après la légitimité du glissement de la notion
d’empathie individuelle à celle d’empathie
collective; puis nous évoquerons en quoi
l’empathie organisationnelle perçue peut
constituer un élément du climat psychologique
au travail. Enfin, nous examinerons les liens
entre empathie organisationnelle perçue,
conduites de citoyenneté organisationnelle et
soutien organisationnel perçu.
(1) les construits émotionnels peuvent-ils
légitimement être appliqués à des
groupes sociaux ?
Dans un article empirique, Jordan,
Ashkanasy, Härtel, et Hooper (2002)
contribuent
à
modéliser
le
construit
d’intelligence émotionnelle adapté à une
équipe de travail. Ces auteurs évoquent un
choix cornélien quant à la définition même de
l’intelligence émotionnelle groupale: doit-elle
reposer sur le membre du groupe qui présente
la meilleure intelligence émotionnelle ou sur
l’agrégation des caractéristiques observées
pour chaque membre du groupe ? Optant
finalement pour la seconde option, les auteurs
proposent un modèle inspiré des travaux de
Mayer et Salovey et construisent une échelle
d’intelligence émotionnelle de l’équipe de
travail (WEIP-3 ou Workgroup Emotional
Intelligence Profile) dont l’une des sousdimensions concerne l’empathie. La validité du
construit est observée en comparant la WEIP3 avec un ensemble de mesures. Parmi cellesci, une sous-dimension de l’échelle d’empathie
IRI (la prise de perspective) est la plus
corrélée à la WEIP-3. Par ailleurs, la WEIP-3
apparaît liée aux objectifs du groupe mais pas,
de façon significative, à la performance du
groupe. Les auteurs concluent (p.212) en
indiquant que « les organisations peuvent tirer
profit de l’identification du niveau d’intelligence
émotionnelle des équipes de travail, de façon
à ce que les équipes faiblement dotées
puissent bénéficier d’interventions les amenant
à améliorer leur performance dans ce
domaine ».
(2) L’empathie organisationnelle perçue
peut-elle être conçue comme un
élément du climat psychologique au
travail ?
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L’empathie organisationnelle perçue
peut être conceptualisée comme une facette
du climat psychologique au travail. Selon
Brown et Leigh (1996, p.359), le climat
psychologique « se réfère à la façon dont les
environnements organisationnels sont perçus
par les employés ». En effet, il apparaît que les
personnes disposent de représentations des
caractéristiques
cognitives
de
leur
environnement qui se traduisent en termes de
valeur individuelle. Brown et Leigh (1996)
proposent un modèle multidimensionnel du
climat psychologique incluant le défi,
l’expression de soi, la reconnaissance, la
contribution, la clarté de rôle et le soutien
5
managérial
(parmi
cet
ensemble,
la
reconnaissance et le soutien managérial
semblent être liés, par hypothèse, à l’empathie
organisationnelle perçue). Leurs données
aboutissent à la formalisation d’un modèle
structural dans lequel le climat a un effet sur la
performance au travail médiatisé par
l’implication dans le travail. En analysant plus
finement les données, on constate que c’est le
soutien managérial qui prédit le mieux la
performance objective (r = .27). Utilisant le
même modèle, Byrne, Stoner, Thompson, et
Hochwarter (2005) montrent que le climat
social est également un bon prédicteur de la
performance professionnelle (r=.45), presque
équivalent à celui du facteur de conscience du
modèle des big-five (r=.50) et de l’effort au
travail (r= .40) avec lesquels il interagit
notablement.
D’autres conceptualisations du climat
psychologique ont été proposées, amenant à
considérer que la modélisation n’est pas
achevée et qu’il existe par conséquent un
espace pour développer l’idée d’une empathie
organisationnelle perçue. Rego et Pina e
Cunha (2008) défendent un modèle du climat
« authentizotic », caractérisé par un effet
entraînant, car signifiant et source de
développement
pour
les
individus.
Opérationnalisé par un instrument de mesure,
ce climat « authentizotic » inclut la joie au
travail, l’esprit de camaraderie, les relations
positives entre les leaders et les subordonnés,
les opportunités pour la formation et le
développement
personnel,
la
justice
5

Le soutien managérial se caractérise dans cette
optique par une certaine latitude laissée au salarié
pour réaliser les tâches qui lui sont proposées; il a
généralement pour effet un sentiment de sécurité et
une liberté dans les décisions professionnelles
(Brown et Leigh, 1996).

organisationnelle et les conciliations travailfamille. Ces composantes sont potentiellement
convergentes
avec
l’empathie
organisationnelle perçue qui peut en être un
déterminant ou un élément concomitant. Tse,
Dasborough,
et
Ashkanasy
(2008)
développent pour leur part l’idée d’un climat
« affectif », proche de la notion d’empathie, qui
est l’élément d’un modèle du climat
psychologique comportant par ailleurs les
dimensions service, innovation, sécurité,
transfert
d’apprentissage
et
justice
procédurale. Selon ces auteurs, le climat
affectif représente (p.200) « chaleur, soutien,
acceptation, sincérité et enthousiasme » et
joue un rôle modérateur dans la théorie de
l’échange
entre
les
leaders
et
les
subordonnés. L’analyse des résultats permet
effectivement d’observer des relations entre la
qualité du climat et la qualité des échanges
interpersonnels au sein de l’équipe de travail.
(3) L’empathie organisationnelle perçue
peut-elle potentiellement éclairer les
conduites
de
citoyenneté
organisationnelle
et
de
soutien
organisationnel perçu ?
L’empathie organisationnelle perçue
entretient, selon toute vraisemblance, des liens
consistants avec deux concepts forts de la
psychologie du travail contemporaine: le
soutien
organisationnel
perçu
et
les
comportements
de
citoyenneté
organisationnelle. Le premier concept se
réfère à l’étendue avec laquelle les employés
perçoivent que leur contribution est estimée
par leur organisation et que l’organisation
prend soin de leur bien-être (Jawahar, Stone,
& Kisamore, 2007). Sans être strictement
équivalente à l’empathie organisationnelle
perçue, qui implique une attitude de
compréhension en amont, le soutien
organisationnel perçu serait davantage touché
par les actes et politiques organisationnelles.
Néanmoins, on peut faire l’hypothèse d’un lien
important entre empathie organisationnelle
perçue et soutien organisationnel perçu. Ce
lien se distendrait lorsque les organisations
mettent en place des actions de soutien sans
réelle conviction, c’est-à-dire sans prendre en
compte la réalité émotionnelle de chaque
individu ou en ne traduisant que certaines de
ses composantes (la dimension du travail à
l’exclusion de la relation vie au travail – vie
hors travail par exemple). S’il est nécessaire
d’approfondir la signification du soutien
organisationnel perçu, de nombreux travaux
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montrent qu’il impacte significativement la
performance au travail avec des valeurs de .21
(Hochwarter, Witt, Treadway, & Ferris, 2006),
.09 à .33 (Shanock & Eisenberger, 2006), .32
(Erdogan & Enders, 2007). La revue de
questions de Rhoades et Eisenberger (2002)
montre
également
que
le
soutien
organisationnel perçu est lié de multiples
déterminants (comme les perceptions de
justice, les conditions de travail, l’affectivité
positive) et ont de multiples conséquences, par
exemple sur la satisfaction au travail,
l’engagement organisationnel et les intentions
de turnover.
Un second volet concerne la
citoyenneté organisationnelle, qui est définie
comme l’ensemble des conduites qui
contribuent au maintien du système social de
l’organisation (LePine, Erez, & Johnson,
2002). Cette citoyenneté organisationnelle
repose sur le respect de normes collectives et
contribue à favoriser le climat psychologique et
social et à développer la performance dans les
tâches professionnelles. Reprenant le modèle
proposé par Organ (1988), les auteurs
précédents ont étudié l’impact de 5 de ses
facettes qui sont l’altruisme, la conscience,
l’esprit sportif, la courtoisie et la vertu civique.
Ces dimensions sont fortement intercorrélées
et entretiennent des liens notamment avec la
satisfaction au travail et l’engagement
organisationnel.
La
citoyenneté
organisationnelle montre également un impact
sur la performance au travail (.59 et .24 selon
Cropanzano, Rupp, & Byrne, 2003; -.32 avec
les comportements contreproductifs selon
Dalal, 2005). Il est démontré que l’empathie
individuelle est liée (r= .26) aux conduites de
citoyenneté
organisationnelle
(Joireman,
Kamdar, Daniels, & Duell, 2006). On peut donc
penser que l’empathie organisationnelle
perçue influence les conduites de citoyenneté
organisationnelle car elle participe à un climat
général de bien-être mais aussi de prise de
responsabilité envers l’organisation, impliquant
une norme de réciprocité.
Conclusion
recherche

et

perspectives

de

Malgré les difficultés et confusions
conceptuelles qui ont été relevées dans cet
article, une des originalités du concept
d’empathie est son empan théorique large,
permettant une description du phénomène
partant du niveau le plus élémentaire (les
neurones et/ou structures cérébrales impliqués
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au cours du processus) jusqu’au niveau social
ou sociétal dont les constituants de l’empathie
organisationnelle perçue constituent ici un
maillon. Un rapide bilan sur les travaux qui se
sont penchés sur la conception et la mesure
de l’empathie laisse une impression mitigée.
L’abondance de travaux réalisés laisse
supposer que l’on peut raisonnablement
mesurer l’empathie et par là même, aboutir à
une modélisation qui soit relativement
consensuelle distinguant notamment les
caractéristiques cognitives et émotionnelles de
l’empathie. Néanmoins, la profusion de
modèles et l’absence de ligne claire sur la
distinction entre empathie et intelligence
émotionnelle laisse la voie ouverte à des
explorations nouvelles et à des tentatives de
synthèse. En outre, on ne connaît guère toutes
les relations entre l’empathie individuelle,
l’empathie organisationnelle et des indicateurs
de conduites en situation de travail. Il reste
donc des efforts à accomplir pour modéliser le
passage d’une empathie psychologique à une
empathie organisationnelle. Un modèle additif
– l’empathie organisationnelle perçue étant la
somme des empathies individuelles – ne nous
semble pas en mesure de refléter
convenablement l’ensemble des processus qui
participent à l’organisation du climat de travail.
Les modèles à venir de l’empathie
organisationnelle perçue devront mettre
l’accent
sur
les
interrelations,
les
caractéristiques des salariés, l’histoire et la
culture
d’entreprise,
les
styles
de
management, ainsi que sur les interactions et
évènements
induisant
des
risques
psychosociaux ou des comportements contreproductifs au sein de l’organisation. L’empathie
organisationnelle perçue, que nous avons
contribué à conceptualiser dans cet article, est
en l’état une notion qui mérite d’être mise à
l’épreuve des faits. En résumé, après plusieurs
décennies de recherche sur l’empathie, il
convient d’affirmer que seule la moitié de la
rivière a été franchie en ce qui concerne le
statut du concept.
La principale limitation que l’on peut
relever à propos des travaux sur l’empathie est
le caractère relativement conventionnel des
formats de recherche, ce qui n’a pas permis un
renouvellement significatif des regards portés
sur l’empathie. Ainsi, les perspectives
adoptées se sont plutôt appuyées sur des
questionnaires auto-rapportés que sur des
mesures objectives; elles ont adopté une
orientation
plus
dispositionnelle
qu’interactionniste; L’accent a été mis sur la
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variabilité
interindividuelle
plutôt
qu’intraindividuelle; enfin, les travaux ont
étudié l’empathie individuelle plutôt que
l’empathie organisationnelle. Il reste donc à
innover pour permettre au concept d’empathie
de poursuivre la belle aventure que le regard
Rogérien lui a permis d’engager. Pour cela, un
agenda des recherches reste à construire.
Nous proposons ci-après 10 priorités pour
susciter l’engagement de nouveaux travaux
sur la question de l’empathie.
(1) Encourager une clarification de
l’empathie dispositionnelle et de ses liens avec
les différents modèles de l’intelligence
émotionnelle. Ce travail empirique pourra être
réalisé en employant des méthodes d’analyses
factorielles exploratoires et/ou confirmatoires
ainsi que des modèles de classification
ascendante hiérarchique, comme l’ont établi
Kelly et Lee (2002) à propos de la structure de
l’indécision vocationnelle. Il suppose aussi
d’évaluer le lien entre les différentes
dimensions de l’empathie et d’autres construits
de la personnalité (à l’aide du modèle en cinq
facteurs notamment).
(2) Modéliser les interventions de
développement de l’empathie individuelle et en
étudier les répercussions sur le sentiment
d’efficacité personnelle, la satisfaction des
usagers et la performance au travail. De façon
concomitante, il est nécessaire d’étudier quels
modules
d’entraînement
à
l’empathie
présentent le meilleur niveau d’efficacité et
quels sont les modérateurs individuels ou
situationnels qui en relativisent les effets. Pour
l’étudier, Snow (1991) propose la perspective
de l’interaction aptitude-traitement afin de
rendre compte des variables modératrices
individuelles qui interviennent pour nuancer
certains effets.
(3) A l’instar des travaux de Brackett et
al. (2006) à propos de l’intelligence
émotionnelle, évaluer le lien entre empathie
auto-rapportée et empathie mesurée de façon
objective, soit en s’appuyant sur les outils de
l’imagerie cérébrale, soit par des mises en
situation
professionnelle
impliquant
la
compréhension des émotions. En effet, un
point faible de la recherche actuelle est la
surabondance des travaux impliquant des
mesures auto-rapportées et un certain
désoeuvrement
vis-à-vis
des
travaux
expérimentaux sur l’empathie.
(4) Etudier et modéliser le concept
d’empathie organisationnelle perçue sur la
base d’échelles de mesure prenant en compte
ses différentes facettes, comme la nature des

émotions impliquées (au travail ou en dehors
du travail). Ceci pourrait être prolongé par
l’étude
du
lien
entre
empathie
organisationnelle perçue, empathie d’une
équipe de travail, empathie individuelle, climat
psychologique
au
travail,
citoyenneté
organisationnelle et soutien organisationnel
perçu.
(5)
Etudier
les
déterminants
(organisationnels, managériaux, etc.) et les
conséquences
(satisfaction
au
travail,
engagement
organisationnel,
bien-être
subjectif au travail, performance au travail,
etc.) de l’empathie organisationnelle perçue.
(6) Evaluer comment l’implantation de
politiques managériales proactives en matière
d’écoute et de compréhension des salariés
modifie l’empathie organisationnelle perçue, la
satisfaction et la performance au travail. Cette
dimension paraît d’autant plus fondamentale à
une période où les risques psychosociaux
constituent un enjeu majeur pour les
organisations, leur légitimité interne, et à
terme, leur survie. Certes elle pose encore de
nombreux problèmes non résolus comme le
risque de tomber dans la compassion réelle ou
celui d’afficher une empathie de surface pour
avoir les coudées franches sur d’autres
dossiers sensibles. Une réponse procédurale,
caractérisée par la négociation sociale au sein
de chaque organisation et une définition
opérationnelle des politiques engagées nous
semble constituer un pré-requis souhaitable
face à cette entreprise.
(7)
Evaluer
les
variations
intraindividuelles de l’empathie individuelle
et/ou de l’empathie organisationnelle perçue.
L’étude de la variabilité intraindividuelle
constitue en effet un champ de recherche très
actif susceptible de relativiser les effets entre
les différentes catégories de variables (Baird,
Le, & Lucas, 2006; Nesselroade, 2001). En
particulier, il serait intéressant d’analyser
comment des évènements de vie ou des
cycles réguliers sont susceptibles de participer
à l’augmentation ou à la diminution du niveau
de ces formes d’empathie.
(8) Etudier le rôle que jouent les
partenaires extérieurs (clients, fournisseurs,
sous-traitants, etc.) dans le développement de
l’empathie et de l’empathie organisationnelle
perçue.
(9) Encourager le développement de
modèles de mesure spécifiques de l’empathie.
En particulier, il serait utile d’approfondir
l’analyse de l’empathie face aux minorités
(personnes handicapées; souffrant de troubles
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psychologiques;
d’orientation
sexuelle
différente; de trajectoires professionnelles
originales, etc.).
(10)
Etudier
les
variations
interculturelles de l’empathie. Il serait
intéressant de disposer d’éléments de
comparaison selon les cultures comme cela a
pu être développé pour d’autres construits
psychologiques
comme la
personnalité
(McCrae & al., 2005), le sentiment d’efficacité
(Scholz, Gutiérrez Dona, Sud, & Schwarzer,
2002) ou l’estime de soi (Schmitt & Allik,
2005).
Gendlin, un des principaux élèves de
Rogers à l’Université de Chicago, avait confié,
suite au décès de Rogers, que celui-ci lui
aurait dit: « je n’ai pas voulu inventer un
modèle thérapeutique centré sur le client, je
voulais simplement trouver une façon d’aider
les gens » (Gendlin, 1988, p.128). Au fond,
voulait dire Rogers, les concepts ne sont que
des moyens au service d’une cause bien plus
fondamentale. Et d’une façon exemplaire,
Rogers nous enseigne que l’humilité est une
valeur qui en surpasse beaucoup et qui
constitue peut-être une des premières
conditions de l’empathie. La compréhension, la
valorisation et le développement de l’empathie
individuelle et de l’empathie organisationnelle
perçue ne constituent peut-être qu’un pas
infime pour le genre humain. Nous sommes
persuadés que dans une société marquée par
de multiples formes de violence et par une
valse d’incompréhensions, ce sera un pas de
géant pour l’humanité.
Résumé
Si la notion d’empathie peut être examinée comme
l’un des orientations historiques de la psychologie
ième
siècle, son positionnement conceptuel et
au 20
les évolutions du monde du travail posent un certain
nombre de questions sur sa légitimité. Le présent
article vise à présenter une synthèse critique sur le
construit
d’empathie,
sa
mesure,
son
développement et ses relations avec l’intelligence
émotionnelle. Il invite également à se décentrer
d’une approche strictement centrée sur l’individu
pour
prendre
en
compte
l’empathie
organisationnelle, dont l’opérationnalisation est
évoquée au regard de conceptualisations et travaux
empiriques récents en psychologie du travail. Des
perspectives et priorités de recherche sont
évoquées dans la conclusion.
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Efectul moderator al angajamentului organizaŃional asupra relaŃiei dintre sursele de presiune şi
consecinŃele stresului, în cazul unei achiziŃii internaŃionale
11

Andrea Budean , Horia D. Pitariu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Abstract
Mergers and acquisitions are corporate events with the potential of creating a high level of stress,
with psychological, behavioural and physical consequences, raising problems to both: the
functionality of the individuals and of their organizations. In the context of growth of foreign direct
investments in Romania and the lack of researches conducted on this type of organizational
combinations, this study aims to identify the main stressors associated with the acquisition of a
Romanian company by a foreign investor and the moderating effect of organizational commitment of
the stress – outcomes relationship. The research was based on the stress model developed by
Cartwright & Cooper (2002). The results revealed a moderate level of stress, moderate personal
health and a low level of organizational commitment. We did not find support for the moderator role
of organizational commitment on the stress-outcome relationship. Only the direct effect of stress on
physical health and psychological wellbeing were supported. The hierarchical regression revealed
that the perceived commitment of the organization toward its members moderates the stress health relationship. We regard these results as optimistic, suggesting possibilities of managing the
post-acquisition integration process in a manner that diminishes the negative consequences
generally associated with these changes.
Key words: occupational stress, organizational commitment, moderation, mergers and

acquisitions.
Résumé
Les fusions-acquisitions sont des événements corporatistes qui ont le pouvoir de créér un haut
niveau de stress, avec des conséquences au niveau psychologique, comportemental et physique,
en soulevant des problèmes sérieux en ce qui concerne le fonctionnement des individus, ainsi que
celui des entrerprises où ils travaillent. Dans le contexte de l’intensification des investissements
étrangères directs en Roumanie, sous la forme des acquisitions, et de l’absence des recherches
psychologiques dans le domain de ce type de transformations organisationnelles, le but de cet
étude est d’identifier les principales sources de stress rencontrées dans le contexte d’une entreprise
roumaine, acquisitionnée par un investisseur étranger, et l’effet de modération de l’engagement
organisationnel sur la relation entre les facteurs du stress et la santé. La recherche a été fondée sur
le modèle du stress dévéloppé par Cartwright & Cooper (2002). Les résultats obtenus ont souligné
un niveau modéré du stress ressenti, ainsi que de la santé physique et psychologique, en échange
ils ont mis en évidence un niveau réduit de l’engagement envers l’organisation, ainsi que de
l’engagement perçu de l’organisation envers ses employés. On n’a pas obtenu un support pour le
rôle de modérateur de l’engagement envers l’organisation, les résultats obtenus soutennant
seulement un effet direct de ce support sur la santé physique et psychologique. Cependant
l’annalyse de régression hiérarchique a mis en évidence l’effet modérateur de l’engagement perçu
de l’organisation vers l’employé, dans la relation entre les sources du stress et les conséquences de
celui-ci sur la la santé physique et psychologique. On considère que les résultats obtenus sont
optimistes, suggérant des possibilités de management du procés d’intégration d’une manière qui
puisse réduire les effets négatives, asociés en général à ces changements.

Mots clés: stress occupationnel, engagement organisationnel, modération, fusions-acquisitions
Adresa de corespondenŃă: andrea.budean@gmail.com
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Introducere
Fuziunile şi achiziŃiile continuă să se
numere printre cele mai populare strategii de
dezvoltare corporaŃională. În 2004, la nivel
global s-au încheiat 30.000 de achiziŃii,
echivalentul unei tranzacŃii la fiecare 18 minute
(Cartwright & Schoenberg, 2006). În România,
anul 2006 a înregistrat un număr de 134 de
achiziŃii
finalizate
în
sectorul
privat,
reprezentând o creştere de peste 15% în
comparaŃie cu 2005, în timp ce valoarea
investiŃiilor străine directe a înregistrat în
acelaşi an o creştere cu 75% faŃă de anul
precedent (PriceWaterhouse Cooper, Raport
de Ńară, 2006).
În ciuda popularităŃii de care se
bucură, rezultatele referitoare la performanŃele
achiziŃiilor sunt în cel mai bun caz mixte.
Estimările referitoare la rata eşecului
înregistrat de fuziuni şi achiziŃii variază între
procente pesimiste, ca şi 77% raportate în
anumite studii americane (Marks, 1988) şi
rezultate
ceva
mai
favorabile
(50%)
menŃionate în câteva surse din Marea Britanie
(Cartwright & Cooper, 1995). Studii similare
realizate pe cazurile unor parteneriate
strategice arată că în ciuda resurselor
financiare de care beneficiază, aceste tipuri de
colaborare sunt foarte instabile şi aproximativ
o pătrime dintre acestea încetează să existe în
primii trei ani de la momentul realizării alianŃei
(Kogut, 1988, în Cartwright & Cooper, 1995).
Tot mai frecvent, absenŃa succesului
achiziŃiilor este atribuită factorilor umani
(Applebaum, Lefrancois, Tonna & Shapiro,
2007). Efectele achiziŃiei asupra angajaŃilor se
concretizează adesea într-un nivel ridicat de
stres şi anxietate, care persistă în timp
(Schweiger & DeNisi, 1991; Applebaum et al.,
2007)
şi
influenŃează
negativ
nivelul
productivităŃii şi calitatea muncii realizate.
Cartwright & Cooper (1994) enumeră o serie
de consecinŃe negative, care apar în urma
stresului provocat de achiziŃii: rate ridicate ale
demisiilor (Walsh, 1988), absenteism (Davey
et al., 1988), comportament contraproductiv
(Sinetar, 1981) şi sabotajul organizaŃiei
(Altendorf, 1986). Panchal & Cartwright (2001)
afirmă că achiziŃiile ar putea fi comparate cu
evenimente de viaŃă ca şi pierderea unui
membru al familiei sau falimentul. ConsecinŃe
psihologice ale încetării existenŃei unei
organizaŃii, în urma achiziŃie sale, sunt extrem

de negative pentru membrii acestora
(Cartwright & Cooper, 1990).
În ciuda creşterii numărului fuziunilor şi
achiziŃiilor în România şi a impactului
semnificativ al acestora asupra angajaŃilor,
literatura psihologică în acest domeniu a fost
surprinzător de tăcută. Studiul de faŃă îşi
propune să identifice principalele surse de
stres cu care se confruntă angajaŃii unei firme
româneşti, care a trecut prin experienŃa unei
achiziŃii internaŃionale şi testeze potenŃialul
efect moderator al angajamentului asupra
relaŃiei dintre factorii de stres şi consecinŃele
acestora asupra sănătăŃii fizice şi psihice a
angajaŃilor. Ipoteza efectului moderator al
angajamentului nu este nouă. Caracterul de
noutate al acestui studiu constă în testarea
efectului moderator al angajamentului perceput
al organizaŃiei faŃă de angajat, pe lângă
abordările clasice, în care s-a luat în
considerare doar efectul angajaŃilor faŃă de
organizaŃie (Leong, Furnham & Cooper, 1996,
Irving & Coleman, 2003).
Stresul ocupaŃional în fuziuni şi
achiziŃii
Cercetări
recente
au
subliniat
potenŃialul stresant şi costisitor al fuziunilor şi
achiziŃiilor (Cartwright & Cooper, 1996;
Cartwright & Hudson, 2000). Ivancevich,
Schweiger & Power (1987) consideră că
fuziunile şi achiziŃiile confruntă angajaŃii
companiilor implicate cu cel puŃin trei realităŃi
îngrijorătoare: (1) realitatea unui eveniment
major, asupra căruia ei nu au nici un fel de
control; (2) incertitudinea cu privire la viitorul
profesional şi (3) schimbări la nivelul posturilor
de muncă, relaŃiilor profesionale şi familiale. O
parte dintre factorii de stres asociaŃi cu
fuziunile şi achiziŃiile sunt temporari (ex.
vulnerabilitatea la pierderea locului de muncă),
în timp ce alŃii pot persista pentru perioade
îndelungate de timp (ex. ambiguitatea şi
schimbarea culturală, care depind de viteza cu
care se realizează integrarea). În funcŃie de
felul în care sunt evaluate şi interpretate
schimbările implicate de o fuziune sau
achiziŃie, evenimentul organizaŃional este
considerat de către angajaŃi ca şi o
ameninŃare, o oportunitate sau irelevant
(Ivancevich et al., 1987). În ciuda acestor trei
posibilităŃi teoretice, există un acord puternic la
nivelul cercetărilor cu privire la efectul stresant
şi
destabilizator
al
fuziunilor
asupra
organizaŃiilor şi membrilor acestora.
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În literatura de specialitate au fost
propuse modele ale stresului în fuziuni şi
achiziŃii (Bruckman & Peters, 1987; Schweiger
& Ivancevich, 1985) care aproximează într-o
mare măsură modelele generale ale stresului
ocupaŃional. Cartwright & Hudson (2000)
descriu patru categorii majore de stresori
ocupaŃionali, identificaŃi în literatura de
specialitate ca specifici fuziunilor şi achiziŃiilor:
stresul asociat cu supravieŃuirea în organizaŃie,
stresul asociat cu pierderea identităŃii şi
incertitudinea, stresul asociat cu schimbări ale
condiŃiilor şi relaŃiilor de muncă şi stresul de
aculturalizare. Fuziunile şi achiziŃiile sunt
considerate
într-un
mod
excepŃional
evenimente organizaŃionale stresante, datorită
faptului că acŃionează simultan asupra tuturor
acestor categorii de stresori, într-un mod mult
mai acut decât orice altă formă de
restructurare organizaŃională (Shaw et al.,
1993, în Cartwright & Hudson, 2000).
ConsecinŃe ale stresului
ocupaŃional
ImportanŃa
stresului
ocupaŃional
constă tocmai în gravitatea consecinŃelor sale
asupra individului şi a organizaŃiei. La nivel
individual, aceste consecinŃe vizează starea de
sănătate fiziologică şi psihologică, dar şi
spectrul atitudinal şi comportamental. Un
studiu calitativ (Schweiger, Ivancevich &
Power, 1987) arată că angajaŃii unei companii
care au trecut printr-un proces de fuziune au
raportat ulcer, migrene şi tulburări alimentare,
ca rezultat al acestei schimbări. Citându-i pe
Siu, Cooper & Donald (1997), Cartwright &
Hudson (2000) arată că nivelul ridicat de stres
experimentat de un lot de muncitori chinezi din
cadrul unei companii de televiziune care a
trecut printr-o fuziune a fost asociat cu un nivel
redus al sănătăŃii mentale. Rezultate similare
au fost obŃinute în cazul unei fuziuni din
sectorul financiar (Cartwright & Cooper, 1993),
unde un număr neobişnuit de mare de
manageri de mijloc au raportat un nivel redus
al sănătăŃii mentale. În câteva cazuri extreme,
indivizii au raportat tendinŃe de suicid la aflarea
veştii achiziŃionării companiei (Buono &
Bowditch, 2003). ConsecinŃele atitudinale ale
stresului includ, fără a fi limitate la, insatisfacŃie
profesională şi angajament redus faŃă de
organizaŃie.
La nivel organizaŃional, se conturează
două consecinŃe majore ale stresului
ocupaŃional:
neimplicarea
individului
şi
performanŃa profesională redusă (Cartwright &
Cooper, 1993a, b). Întârzierile, absenteismul,
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fluctuaŃiile
de
personal
şi
retragerea
psihologică sunt câteva tipuri de neimplicare,
consecinŃe ale angajament redus. Acestea
apar în momentul în care angajatul percepe
locul de muncă ca fiind neplăcut şi încearcă să
îl evite. Eşecul în managementul stresului
ocupaŃional poate crea costuri ridicate pentru
organizaŃii în termeni de productivitate redusă,
performanŃă redusă, costuri medicale ridicate
şi pierderea personalului cu experienŃă
profesională.
Cel mai adesea, studiile din domeniul
fuziunilor şi achiziŃiilor privesc stresul
ocupaŃional ca un fenomen indezirabil,
provocat de resurse inadecvate pentru a face
faŃă solicitărilor asociate cu o anumită situaŃie
de schimbare organizaŃională radicală şi care
au o serie de consecinŃe negative asupra
sănătăŃii fizice şi psihologice a angajaŃilor
(Cooper & Payne, 1988). Totuşi, în ciuda unei
relaŃii bine stabilite între stres şi sănătate,
există indivizi care reuşesc să îşi păstreze
starea de bine chiar şi în ciuda unor
circumstanŃe extrem de stresante (Terry et al.,
1996). Aceste date de cercetare, au provocat
un număr din ce în ce mai mare de cercetători
să examineze potenŃialii mediatori şi
moderatori ai relaŃiei stresori - consecinŃe ale
stresului în domeniul ocupaŃional (Cooper &
Bramwell, 1992; Leong, Furnham & Cooper,
1996).
Angajamentul organizaŃional
Un potenŃial moderator al relaŃiei
stresori - consecinŃe este angajamentul
organizaŃional (Mathieu & Zajac, 1990;
Somers, 1995). Angajamentul organizaŃional a
fost definit şi măsurat în diferite moduri. Tema
centrală care se regăseşte însă în majoritatea
definiŃiilor
propuse
este
aceea
că
angajamentul organizaŃional reprezintă o
legătură
între
individ
şi
organizaŃie.
Conceptual, angajamentul poate fi caracterizat
prin cel puŃin trei factori: (a) o acceptare
puternică
a
obiectivelor
şi
valorilor
organizaŃionale; (b) dorinŃa de a depune efort
considerabil, spre binele organizaŃiei şi (c) o
dorinŃă puternică de a menŃine membralitatea
în organizaŃie (Irving & Coleman, 2003).
Interesul susŃinut al cercetătorilor faŃă
de angajamentul organizaŃional constă în
relaŃiile acestuia cu o serie de rezultate
organizaŃionale importante. Un nivel ridicat al
angajamentului este asociat cu o rată redusă a
fluctuaŃiei de personal, a absenteismului şi un
nivel ridicat al performanŃelor profesionale.
Mathieu & Zajac (1990) arată că angajaŃii care
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raportează un nivel ridicat al angajamentului
nu doar că nu se implică în comportamente
contraproductive,
ci
se
implică
în
comportamente care depăşesc atribuŃiile
formale ale rolului lor, contribuind astfel la
menŃinerea nivelului competitiv al organizaŃiei.
Indicând beneficiile acestui construct pentru
individ, Kobasa (1982) şi Begley & Czajka
(1993) afirmă că angajamentul protejează
angajaŃii de consecinŃele negative ale
stresului, conferind direcŃie şi semnificaŃie
muncii acestora.
Rezultatele studiilor care abordează
impactul schimbărilor organizaŃionale implicate
în fuziuni şi achiziŃii asupra atitudinilor
organizaŃionale susŃin aproape în unanimitate
efectul negativ al acestora asupra satisfacŃiei
cu locul de muncă şi organizaŃia (Buono &
Bowditch, 2003; Cartwright & Cooper, 1993) şi
asupra angajamentului faŃă de organizaŃie
(Buono & Bowditch, 2003; Marks & Mirvis,
1992; Davy et al., 1988). Newman &
Krzystofiak (1993) arată că percepŃia
caracteristicilor
postului,
satisfacŃia
profesională şi siguranŃa postului înregistrează
un declin, chiar şi în contextul achiziŃiilor
prietenoase. Schweiger & DeNisi (1991) arată
pe baza unui studiu longitudinal că atitudinile
negative dezvoltate faŃă de o situaŃie de
achiziŃie sau fuziune se păstrează pentru
perioade îndelungate de timp. Fairfield-Sonn,
Ogilvie & DelVecchio (2002) demonstrează
experimental că tipul achiziŃiei (ostil/prietenos)
determină consecinŃe atitudinale diferite, iar
suportul perceput din partea organizaŃiei în
contextul implementării acestor schimbări, are
un impact puternic asupra angajamentului lor
faŃă de organizaŃie. Considerăm că în acest
context, devine şi mai relevantă investigarea
rolului pe care aceste atitudini îl au asupra
consecinŃelor stresului.
Efectul moderator al
angajamentului organizaŃional
asupra consecinŃelor stresului
Modelul cognitiv-afectiv al stresului
(Lazarus & Folkman, 1984, în Folkman,
Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen,
1986; Lazarus, DeLongis, Folkman & Gruen,
1985) susŃine că maniera în care indivizii
evaluează şi interpretează stresorii care
acŃionează asupra lor determină consecinŃele
acestora (nivelul subiectiv de stres resimŃit). O
implicaŃie directă a acestei afirmaŃii este aceea
că indivizii vor reacŃiona diferit la aceeaşi
situaŃie stresantă, în funcŃie de interpretarea
pe care o ataşează acesteia. Cercetările

realizate
în
contextul
unor
schimbări
intraorganizaŃionale majore (Ashford, 1988)
arată că acestea sunt universal stresante şi
foarte puŃin moderate de caracteristicile de
personalitate ale angajaŃilor (Cartwright &
Cooper, 1994). Nici variabilele demografice nu
s-au dovedit a modera impactul achiziŃiilor
asupra atitudinilor faŃă de organizaŃie
(satisfacŃia profesională şi angajamentul faŃă
de organizaŃie), în urma unei achiziŃii (Newman
& Krzystofiak, 1993). Prin urmare, atenŃia
cercetătorilor s-a îndreptat asupra rolului
atitudinilor
organizaŃionale ca potenŃiali
moderatori ai relaŃiei dintre factorii de stres şi
consecinŃe (Begley & Czajka, 1993; Leong,
Furnham & Cooper, 1996; Reilly, 1994). În
mod specific, a crescut interesul faŃă de rolul
angajamentului faŃă de organizaŃie în relaŃia
dintre stresori şi consecinŃele acestora, în
specia în situaŃii de confuzie şi turbulenŃă
organizaŃională. Cea mai mare parte a
cercetărilor
realizate
asupra
rolului
angajamentului organizaŃional în relaŃia
stresori - consecinŃe a fost alimentată de două
ipoteze concurente (Irving & Coleman, 2003):
(1) Prima dintre ele (Mathieu & Zajac, 1990)
este aceea că angajaŃii care manifestă un
angajament puternic faŃă de organizaŃie vor
simŃi mult mai puternic efectul stresului, decât
angajaŃii care sunt mai puŃin loiali organizaŃiei.
(2) Ce-a de-a doua perspectivă susŃine exact
opusul, şi anume că angajamentul protejează
indivizii de efectele negative ale stresului,
datorită faptului că îi ajută să găsească o
direcŃie şi semnificaŃie pentru munca lor
(Kobasa, 1982). Citându-l pe Antonovsky
(1979). Leong et al. (1996) susŃin că
angajamentul este o resursă crucială, care
ajută angajaŃii să reziste în faŃa tensiunilor din
mediul organizaŃional. Această perspectivă
susŃine
că
stresul
duce
la
apariŃia
consecinŃelor negative în contextul unui nivel
redus al angajamentului.
Rezultatele unui studiu realizat de
Panchal & Cartwright (2001) relevă existenŃa
unor diferenŃe semnificative între angajaŃii
companiei achiziŃionate şi ai celei achizitoare,
atât la nivelul surselor, cât şi la nivelul
consecinŃelor stresului. În mod surprinzător,
aceste diferenŃe însă nu au fost în direcŃia
aşteptată de autori. În explicarea rezultatelor,
Panchal & Cartwright (2001) au făcut apel la
nivelul redus al angajamentului organizaŃional
în cazul companiei achizitoare şi la teoria
identităŃii sociale. AchiziŃia a constituit o
oportunitate de dezvoltare a identităŃii sociale
pentru angajaŃii companiei cumpărate, în timp
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ce pentru angajaŃii companiei cumpărătoare,
această acŃiune a însemnat o reducere a
acesteia. SemnificaŃia atribuită de angajaŃi
acestui eveniment a avut un impact
semnificativ asupra angajamentului faŃă de
organizaŃie şi asupra surselor şi consecinŃelor
stresului. Rezultate similare cu privire la
atitudinile faŃă de organizaŃie fost obŃinute şi de
Terry et al. (1996). În afara acestor două studii,
care surprind indirect posibilitatea rolului
moderator al angajamentului în relaŃia stresoriconsecinŃe, această relaŃie nu a fost testată
sistematic în contextul fuziunilor şi achiziŃiilor.
Nici impactul angajamentului perceput al
organizaŃiei faŃă de angajat nu a făcut obiectul
unor cercetări empirice, cu toate că o serie de
studii au surprins impactul suportului perceput
din partea organizaŃiei şi a justiŃiei procedurale
asupra reacŃiilor angajaŃilor la achiziŃiei şi a
succesului integrării (Davy et al., 1988; Elsass
& Veiga, 1994, Larsson & Lubatkin, 2001).
Clarificarea acestor relaŃii este esenŃială,
deoarece ar putea sugera modalităŃi eficiente
Surse de presiune:
RelaŃii profesionale
Echilibrul muncă-familie
Supraîncărcare
SiguranŃa locului de muncă
Control
Resurse şi comunicare
PlăŃi şi beneficii

Aspecte ale slujbei

de intervenŃie în scopul reducerii consecinŃelor
negative şi costisitoare ale stresului în
contextul fuziunilor şi achiziŃiilor. Ne aşteptăm
ca indivizii care percep un nivel ridicat al
angajamentului organizaŃiei faŃă de membrii să
fie mai puŃin afectaŃi de stres, comparativ cu
cei care percep un angajamentul redus al
organizaŃiei faŃă de ei.
Obiectivele cercetării
Cercetarea de faŃă este fundamentată
pe modelul stresului dezvoltat de Cartwright &
Cooper (2002) prezentat în Figura 1. Sursele
de presiune luate în considerare de model
sunt: relaŃiile profesionale; echilibrul dintre
viaŃa
personală
şi
cea
profesională,
supraîncărcarea muncii, siguranŃa postului de
muncă; controlul; resursele şi comunicarea,
plăŃile şi beneficiile. Astfel, un prim obiectiv al
acestui studiu a fost acela de a identifica
principalii factori evaluaŃi ca stresanŃi de
angajaŃii români, care au trecut prin experienŃa
unei achiziŃii internaŃionale.
Angajament (implicare):
Angajamentul perceput al
organizaŃiei faŃă de angajaŃi
Angajamentul angajaŃilor faŃă
de organizaŃie

Sănătate psihologică
Sănătate fizică

Figura 1. Cadrul teoretic al stresului conform ASSET (sursa: Pitariu, Tureanu & Peleaşă, 2008)

Modelul susŃine că principalele surse
de presiune existente în organizaŃii pot duce la
înrăutăŃirea nivelului sănătăŃii fizice şi
psihologice a angajaŃilor, dar această relaŃie
este moderată de diferenŃe demografice şi
diferenŃe la nivelul atitudinilor faŃă de
organizaŃie. Unul dintre aspectele unice ale
modelului constă în definirea percepŃiei
gradului de implicare/angajare pe ambele
direcŃii ale relaŃiei organizaŃie – angajat şi
recunoaşterea faptului că aceasta poate fi atât
un efect, cât şi o cauză a stresului (Pitariu,
Tureanu
&
Peleaşă,
2008).
Această
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caracteristică a modelului, dar şi datele de
cercetare, sumarizate mai sus, au dus la
formularea celui de-al doilea obiectiv al
studiului şi anume: examinarea potenŃialul
efect de moderare al angajamentului
organizaŃional şi al angajamentului perceput al
organizaŃiei faŃă de membrii săi, asupra relaŃiei
dintre factorii de stres şi consecinŃele stresului,
într-o organizaŃie care a trecut printr-un proces
semnificativ de schimbare.
Pe baza celui de-al doilea obiectiv, am
formulat următoarele ipoteze:
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H1a: Angajamentul angajaŃilor faŃă de
organizaŃie va modera relaŃia dintre stresorii
organizaŃionali şi sănătatea fizică.
H1b: Angajamentul angajaŃilor faŃă de
organizaŃie va modera relaŃia dintre stresorii
organizaŃionali şi sănătatea psihologică.
H2a: Angajamentul perceput al
organizaŃiei faŃă de membrii săi va modera
relaŃia dintre stresorii organizaŃionali şi
sănătatea fizică.
H2a: Angajamentul perceput al
organizaŃiei faŃă de membrii săi va modera
relaŃia dintre stresorii organizaŃionali şi
sănătatea psihologică.
Metodologia cercetării
ParticipanŃi
Studiul a fost realizat pe un eşantion
de 142 de participanŃi, dintre care 30 de gen
masculin (21,1%), 111 de gen feminin (78,2%),
iar o persoană nu şi-a declarat sexul. Vârsta
participanŃilor variază între 21 şi 60 de ani,
32,4% având între 21-30 de ani, 35,9% între
31 şi 40, 23,2% între 41 şi 50 de ani şi 8,5%
între 51 şi 60. Nivelul de educaŃie este ridicat,
50,7% sunt absolvenŃi de facultate, 37,8% au
studii postuniversitare, 10% sunt absolvenŃi de
liceu şi 1,4% absolvenŃi de şcoală generală.
Referitor la situaŃia familială a participanŃilor,
62,7% sunt căsătoriŃi, 17,6% convieŃuiesc cu
un partener, 13,4% sunt divorŃaŃi, 2,1% văduvi
şi o persoană nu şi-a declarat starea civilă.
Dintre cei care sunt căsătoriŃi sau convieŃuiesc
cu un partener, 78,9% afirmă că partenerul
lucrează şi 6,3% că nu lucrează. 21 de
participanŃi nu au făcut nici un comentariu
referitor la statutul ocupaŃional al partenerului
de viaŃă. AngajaŃii participanŃi la cercetare
provin din toate departamentele companiei,
după următoarea structură: 4 persoane
lucrează în departamentul de producŃie, 10 la
resurse umane, 20 la financiar, 11 în IT, 1
persoană este responsabilă de relaŃiile cu
clienŃi, 19 în vânzări şi marketing, 1 protecŃia
muncii, 2 logistică, 5 achiziŃie, 17 cercetare şi
dezvoltare şi 17 în alte departamente, care nu
s-au regăsit pe structura furnizată de
chestionar. Dintre aceştia, 141 lucrează cu
normă întreagă şi 1 persoană cu normă
redusă. Ca şi nivel ocupaŃional, 12,7% sunt
manageri şi directori de departamente, 26,8%
au ocupaŃii profesionale, 10,4% au ocupaŃii
tehnice, 7,7% au ocupaŃii administrative şi de
secretariat, 23,2% au ocupaŃii calificate, 11,3%
lucrează pe posturi de vânzări şi relaŃii cu

clienŃii, 1,4% au ocupaŃii tehnologice şi 1,4%
ocupaŃii de bază.
Instrumente
Pentru investigarea surselor de
presiune din cadrul organizaŃiei şi ale reacŃiilor
fizice şi psihologice ale angajaŃilor la stres s-a
utilizat tot chestionarul ASSET (A Shortened
Stress Evaluation Tool) dezvoltat de Cooper &
Cartwright (2002). ASSET este alcătuit din
patru secŃiuni, care investighează percepŃia
surselor de presiune la locul de muncă (8
scale) şi efectele stresului la locul de muncă:
atitudinea faŃă de organizaŃie (2 scale),
sănătatea fizică şi sănătatea psihologică.
Instrumentul conŃine şi un supliment care
strânge exclusiv date demografice. Acest
instrument a fost ales pe baza calităŃilor sale
psihometrice și a utilizabilităŃii ridicate, care a
dus în general la rate ridicate de răspuns
(Faragher, Cooper & Cartwright, 2004).
Procedura
Chestionarele au fost completate de
către participanŃi în varianta creion hârtie, în
timpul programului de lucru, după ce le-a fost
explicat scopul, modalitatea corectă de
completare şi doar dacă respondenŃii şi-au
exprimat acordul prealabil.
Rezultate
Mediile, abaterile standard, valoarea
coeficientului de consistenŃă internă Alpha
Cronbach şi corelaŃiile dintre variabilele
investigate sunt prezentate în Tabelul 1. În
plus, scorul mediu obŃinut pentru fiecare scală
din chestionar este încadrat într-una din
scalele sten, conform etalonului construit pe
populaŃia românească din sectorul privat
(Pitariu, Tureanu & Peleaşă, 2008).
InspecŃia valorilor obŃinute pentru
coeficientul de consistenŃă internă Alpha
Cronbach reflectă o bună fidelitate a scalelor
utilizate. Cu excepŃia scalelor: Postul de
muncă (α=.64), Resurse şi comunicare (α=.55)
şi Salarizare şi beneficii (conŃine un singur
item), pentru toate celelalte s-au obŃinut
coeficienŃi cu valori care depăşesc pragul
general acceptat de .70.
SecŃiunea PercepŃii asupra muncii
conŃine scalele care măsoară sursele de
presiune din cadrul organizaŃiei. O analiză
generală a rezultatelor obŃinute la cele 8 scale
indică un nivel mediu al stresului, scorurile
obŃinute corespund claselor sten 5 şi 6 din

53

etalonul ASSET pentru sectorul privat din

România (Pitariu, Tureanu & Peleaşă, 2008).

Tabelul 1. Indicatorii descriptivi şi intercorelaŃiile dintre variabilele incluse în studiu
1
1 Sex

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

2 Vârsta

-.06

-

3 Intentia de a
schimba locul de
munca in ultimele
3 luni

.12

-.00

4 RelaŃii
profesionale
5 Echilibrul viata
personala-viata
profesionala
6 Supraîncărcarea
muncii
7 SiguranŃa
postului de munca
8 Control

-.03

-.03 .27** (.78)

-.07

.00

.23** .38** (.72)

.03

.06

.29** .57** .62** (.82)

-.23** -.04

-

.16*

.49** .40** .38**

(.80)

-.01

.10

.32** .56** .36** .46** .57**

(.78)

9 Resurse si
comunicare
10 Postul de
munca
11 Salarizare si
beneficii

-.02

.05

.20*

.60** .37** .56** .39**

.65**

(.64)

-.14

.13

.20*

.62** .44** .51** .53**

.53**

.54** (.55)

-.05

.10

.07

.22** .26** .35**

.24**

.33** .26**

12 Angajament
perceput al
organizaŃiei fata
de angajat
13 Angajament
fata de organizaŃie

-.10

.06 -.54** -.33** -.28** -.25** -.23** -.30** -.29** -.24** -.17*

(.84)

-.06

.21* -.34** -.28** -.31** -.13

14 Sănătate fizica

.34** -.15 .32**

15 Sănătate
psihologica

.24** -.03 .35** .30** .29** .44** .25**

.14

.16

.20*

.16

-

-.23**

-.18*

-.11 -.22** -.09

.74**

(.77)

.15

.19*

.15

.10

-.21*

-.17*

.13

-.36** -.26** .54**

.30**

.09

.30** .22**

(.70)
(.87)

Media

21.75 11.4 12.73 11.05 13.04 11.88 22.53 4.15

17.88 15.32 12.85 21.09

Abaterea
standard

7.13

4.19

4.45

3.10

4.36

3.63

5.09

4.98

3.94

3.45

6.09

6

5

6

6

6

6

5

3

4

6

6

Sten

1.50

** CorelaŃiile sunt semnificative la pragul de 0.01, * CorelaŃiile sunt semnificative la pragul 0.05, Valorile

coeficientului Alpha Cronbach sunt prezentate pe diagonală, între paranteze.

Media obŃinută la scala Angajamentul
perceput al organizaŃiei faŃă de angajat
(m=17.88, a.s.=4.98) corespunde nivelului sten
3, ceea ce indică un nivel redus al intensităŃii
cu care angajaŃii percep că organizaŃia este
preocupată de ei. Media scalei Angajamentul
membrilor faŃă de organizaŃie (m=15.23,
a.s.=3.94) corespunde nivelului 4 sten,
indicând o implicare relativ redusă în muncă şi
un nivel redus al dedicării şi loialităŃii faŃă de
organizaŃie. Valorile mediilor obŃinute pentru
cele două scale incluse în secŃiunea Sănătate
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personală se situează la nivelul sten 6,
indicând un nivel mediu al sănătăŃii angajaŃilor,
atât la nivel fizic (m=12.58, a.s.= 3.45), cât şi la
nivel psihologic (m=21.09, a.s.=6.09). Datorită
formulării
negative
a
itemilor,
autorii
chestionarului sugerează interpretarea unui
nivel mediu al sănătăŃii ca un indicator al unei
sănătăŃi precare (Pitariu, Tureanu & Peleaşă,
2008).
Studiul coeficienŃilor de corelaŃie
obŃinuŃi sugerează o asociere mai slabă între
sursele de presiune din organizaŃie şi
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sănătatea fizică, şi o asociere mai puternică şi
constantă stresori şi sănătatea psihologică.
Dintre factorii de stres măsuraŃi, doar
supraîncărcarea muncii (r=.200, p<.05) şi
nivelul perceput al controlului (r=.198, p<.05)
corelează semnificativ cu sănătatea fizică.
Rezultatele sunt mult mai convingătoare în
cazul relaŃiei dintre sursele de presiune şi
sănătatea psihologică a individului. Astfel
dintre cele opt relaŃii testate, şapte ating pragul
semnificaŃiei statistice (p<.001). Singura relaŃie
în cazul căreia valoarea coeficientului de
corelaŃie nu a fost semnificativă statistic a fost
cea dintre stresul determinat de un sistem de
salarizare necorespunzător şi sănătatea
psihologică. Totuşi, şi în acest caz relaŃia
păstrează direcŃia specificată în literatura de
specialitate. Conform valorilor coeficienŃilor de
corelaŃie, cea mai puternică asociere între
factorii de stres şi sănătatea psihologică apare
în cazul supraîncărcării muncii (r=.443,
p<.001), această valoare fiind urmată de
relaŃiile
profesionale
şi
resursele
şi
comunicarea, în ambele cazuri valoarea
coeficientului de corelaŃie fiind de r=.308
(p<.001).
Angajamentul faŃă de organizaŃie
corelează semnificativ cu relaŃiile profesionale
(r=-.28, p<.001), echilibrul dintre viaŃa
personală şi cea profesională (r=-.31, p<.001),
siguranŃa postului de muncă (r=-.23, p<.001),
control (r=-.18, p<.05), şi diverse aspecte ale
muncii (r=-.22, p<.001) Pentru scalele
Supraîncărcarea
muncii,
Resurse
şi
comunicare, Salarizare şi beneficii nu s-au
obŃinut valori semnificative statistic, dar
coeficienŃii de corelaŃie păstrează sensul
negativ. O asociere mult mai puternică şi
constantă se poate observa între sursele de
stres şi percepŃia angajamentului organizaŃiei
faŃă de angajat. Toate corelaŃiile sunt
semnificative statistic şi negative, indicând
faptul că cu cât creşte nivelul resimŃit de stres,
cu atât se reduce nivelul perceput de loialitate
din partea organizaŃiei.
IntenŃia de schimbare a locului de
muncă corelează semnificativ cu atât cu
angajamentul faŃă de organizaŃie (r=-.348,
p<.001), cât şi cu angajamentul perceput al
organizaŃiei faŃă de angajat (r=-.545, p<.001).
ToŃi factorii de stres măsuraŃi corelează
semnificativ statistic cu angajamentul perceput
al organizaŃiei faŃă de angajaŃi; cele mai
puternice asocieri se observă în cazul
variabilelor RelaŃii profesionale (r=-.335,
p<.001) şi Control (r=-.309, p<.001).

Valoarea
foarte
ridicată
şi
semnificativă statistic a coeficientului de
corelaŃie obŃinut între angajamentul perceput al
organizaŃiei faŃă de membrii organizaŃiei şi
angajamentul membrilor faŃă de companie
(r=.742, p<.001) sugerează că măsura în care
angajaŃii percep că organizaŃia este interesată
de ei, urmăreşte binele lor, este asociată cu un
răspuns similar din partea lor: creşterea
nivelului de dedicare faŃă de organizaŃie.
Ca şi în alte investigaŃii ale stresului în
contextul fuziunilor şi achiziŃiilor, diferenŃele
demografice dintre angajaŃii afectaŃi nu
influenŃează percepŃia acestor schimbări.
Singura diferenŃă semnificativă apare în
dreptul siguranŃei postului de muncă (r=-.23,
p<.001), indicând faptul că pentru persoanele
de sex masculin insecuritatea muncii
reprezintă un factor mai puternic de stres,
decât pentru cele de gen feminin. Cu privire la
angajamentul faŃă de organizaŃie, se pare că
acesta creşte uşor odată cu înaintarea în
vârstă (r=.21, p<.05). Nu s-au observat relaŃii
semnificative
statistic
între
variabilele
demografice şi angajamentul perceput al
organizaŃiei faŃă de angajat. Atât starea de
sănătate fizică (r=.34, p<.001), cât şi starea de
sănătate psihologică (r=.24, p<.001) prezintă
probleme mai degrabă în rândul femeilor,
decât a bărbaŃilor, indiferent de vârstă.
Testarea efectului moderator al
angajamentului faŃă de organizaŃie
Pentru a testa ipoteza efectului
moderator
al
angajamentului
faŃă
de
organizaŃie în cadrul relaŃie dintre stresori şi
sănătatea fizică şi psihică a angajaŃilor, am
urmat paşii recomandaŃi de Baron & Kenny
(1986). Efectul de moderare a fost verificat prin
intermediul regresiei ierarhice, pentru două
variabile dependente distincte: sănătatea fizică
şi sănătatea psihologică. În fiecare caz, în
primul pas al regresiei am inclus rezultatul
global obŃinut la scalele de stres (obŃinut prin
calcularea mediei aritmetice a rezultatelor
obŃinute la cele opt scale individuale din
secŃiunea PercepŃii asupra muncii), în al doilea
pas, pe lângă stres s-a adăugat angajamentul
faŃă de organizaŃie, iar în al treilea, alături de
primele două variabile independente, am
introdus şi interacŃiunea dintre stres şi
angajament. Pentru obŃinerea variabilei de
interacŃiune Stres x Angajament am apelat la
metoda centrată, pentru reducerea şanselor de
multicolinearitate şi a valorilor erorilor standard
mai ridicate (Sava, 2004). Nu am considerat
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necesar controlul variabilele demografice,
datorită faptului că nu am obŃinut corelaŃii
semnificative între acestea şi sursele de stres,
respectiv consecinŃele stresului măsurate prin
chestionar. Din punct de vedere tehnic

condiŃiile necesare pentru aplicarea regresiei
au fost îndeplinite. Rezultatele obŃinute în
urma analizelor de regresie realizate sunt
prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. Analiza de regresie ierarhică
Variabila
dependentă
Sănătatea
fizică

Sănătatea
psihologică

Pas

Predictori

R

∆R

df1

df2

F
sch.

p

1

Stresul ocupaŃional

.034

.027

1

138

4.91

.05

2

Angajament faŃă de org.

.050

.036

1

137

2.30

n.s.

3

InteracŃiune (S x AO)

.059

.038

1

136

1.20

n.s.

1

Stresul ocupaŃional

.149

.143

1

138

24.13

.001

2

Angajament faŃă de org.

.174

.162

1

137

4.12

.05

3

InteracŃiune (S x AO)

.174

.156

1

136

.068

n.s.

2

Rezultatele analizei de regresie arată
că în cazul sănătăŃii fizice, stresul ocupaŃional
a fost singurul predictor semnificativ (F (1,138)
=4.91, p<.05). În condiŃiile păstrării constante a
nivelului resimŃit de stres, nici angajamentul
faŃă de organizaŃie şi nici interacŃiunea dintre
cele două variabile independente nu aduc
explicaŃii suplimentare pentru nivelul de
sănătate fizică. Rezultatele nu susŃin ipoteza
1a, conform căreia angajamentul faŃă de
organizaŃie moderează relaŃia dintre stresori şi
nivelul perceput al sănătăŃii fizice. În cazul
sănătăŃii psihologice atât stresul ocupaŃional,
cât şi angajamentul faŃă de organizaŃii au
contribuŃii
individuale
semnificative
în
explicarea nivelului perceput de sănătate
psihologică, dar nu şi în interacŃiune. Astfel,
stresul ocupaŃional explică 14,9% din varianŃa
sănătăŃii
psihologice
(F(1,138)
=24.13,
p<.001), iar angajamentul faŃă de organizaŃie
aduce un plus explicativ de 2,5 % în cazul
sănătăŃii psihologice (F (1,137) =4.12, p<.05).
Pe baza acestor rezultate se poate observa o
contribuŃie mult mai mare a stresorilor, decât a
nivelului de angajament, în explicarea varianŃei
sănătăŃii psihologice. Rezultatelor obŃinute nu
sprijină ipoteza 1, conform căreia angajamentul indivizilor faŃă de organizaŃie moderează
impactul surselor de presiune asupra sănătăŃii
fizice, psihologice şi intenŃiei de schimbare a
locului de muncă. Dimpotrivă, susŃin efectul
direct al stresului asupra acesteia.
Testarea efectului moderator
angajamentului
perceput
organizaŃiei faŃă de angajat
cazul
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al
al

Aceeaşi procedură a fost repetată şi în
verificării efectului moderator al

2

angajamentului perceput al organizaŃiei faŃă de
angajat. Astfel, prin intermediul regresiei
ierarhice am controlat influenŃa stresului
ocupaŃional şi a angajamentului perceput al
organizaŃiei faŃă de angajat, pentru a verifica
măsura în care există un efect de interacŃiune
între cele două variabile, care explică nivelul
sănătăŃii fizice şi a celei psihologice. Nici în
acest caz nu au existat situaŃii speciale din
punct de vedere tehnic, condiŃiile necesare
aplicării regresiei fiind susŃinute. Rezultatele
obŃinute sunt prezentate în Tabelul 3.
Rezultatele din tabelul 3 sprijină
ipoteza conform căreia angajamentul perceput
al organizaŃiei faŃă de angajat moderează
relaŃia dintre stresori şi sănătatea fizică
2
2
(R =0.122, p<.001) şi psihologică (R =0.231,
p<.05), în condiŃiile controlării influenŃei directe
a celor doi predictori.
Modelul care ia în calcul interacŃiune
dintre stresul ocupaŃional şi angajamentul
perceput al organizaŃiei faŃă de angajat explică
12,2% din varianŃa sănătăŃii fizice a angajaŃilor,
contribuind cu un plus de 6% faŃă de cele 6,2%
explicate de stresul ocupaŃional şi nivelul
perceput al angajamentului organizaŃiei faŃă de
angajaŃi.
Prin urmare, rezultatele susŃin ipoteza
2a, conform căreia angajamentul perceput al
organizaŃiei faŃă de angajat moderează relaŃia
dintre stresori şi nivelul perceput al sănătăŃii
fizice. La nivel analitic, din modelul estimativ
final se observă că toŃi trei predictorii incluşi în
model, contribuie semnificativ la explicarea
sănătăŃii fizice. CoeficienŃii de regresie indică o
relaŃie directă între stresori şi frecvenŃa
problemelor de sănătate (β=.262, p<.05) şi
relaŃii negative între numărul şi frecvenŃa
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simptomelor
negative
de
sănătate
şi
angajamentul perceput al organizaŃiei faŃă de

angajat
(β=-.203,
p<.05)
interacŃiune (β=-.290, p<.05).

şi

variabila

Tabelul 3. Analiza de regresie ierarhică
Variabila
dependentă
Sănătatea
fizică

Sănătatea
psihologică

Pas

Predictori

R

∆R

df1

df2

F
sch.

p

1

Stresul ocupaŃional

.034

.027

1

138

4.91

.05

2

2

2

Angajament perceput al org.

.062

.048

1

137

4.05

.05

3

InteracŃiune (S x APO)

.122

.103

1

136

9.26

.001

1

Stresul ocupaŃional

.149

.143

1

138

24.13

.001

2

Angajament perceput al org.

.209

.198

1

137

10.46

.001

3

InteracŃiune (S x APO)

.231

.214

1

136

3.79

.05

InteracŃiune dintre stresul ocupaŃional
şi angajamentul perceput al organizaŃiei faŃă
de angajat explică 23,1% din varianŃa sănătăŃii
psihologice, faŃă de 20,9% cât explică
împreună cei doi predictori controlaŃi, diferenŃa
dintre cele două modele fiind semnificativă
statistic (F (1,136) = 3.79, p<.05). Rezultatele
oferă suport pentru ipoteza 2b, conform căreia
angajamentul perceput al organizaŃiei faŃă de
angajat moderează relaŃia dintre stresori şi
sănătatea psihologică a angajaŃilor. InspecŃia
coeficienŃilor de regresie reflectă o relaŃie
directă între stresori şi frecvenŃa problemelor
de sănătate psihologică raportate de angajaŃi
(β=.372, p<.00) şi inverse între angajamentul
perceput al organizaŃiei faŃă de angajat (β=.279, p<.001) şi al interacŃiunii dintre cei doi
predictori (β=-.174, p<.05) şi variabila
dependentă. Tot pe baza coeficienŃilor de
regresie putem observa că nivelul de stres
resimŃit influenŃează cel mai mult varianŃa
sănătăŃii psihologice.
În concluzie, datele obŃinute în cadrul
acestor modele de regresie sprijină ideea că
influenŃa stresorilor organizaŃionali asupra
sănătăŃii fizice şi psihologice a angajaŃilor este
moderată
de
nivelul
perceput
al
angajamentului organizaŃiei faŃă de membrii
săi. Cu alte cuvinte, în cazul în care angajaŃii
percep un nivel ridicat al angajamentului
organizaŃiei faŃă de ei, efectul stresorilor
asupra sănătăŃii personale va fi diminuat.
DiscuŃii şi implicaŃii
În ansamblu rezultatele studiului
reflectă un nivel mediu de stres al angajaŃilor
companiei achiziŃionate, care nu diferă
semnificativ de nivelul de stres înregistrat la
nivelul populaŃiei generale. Există totuşi o serie

de informaŃii strânse prin intermediul
chestionarului
suplimentar
de
date
demografice şi biografice, care ne determină
să fim sceptici cu privire la acceptarea acestor
rezultate ca fiind în totalitate acurate.
Deşi nivelul raportat de stres în urma
completării ASSET este la un nivel mediu, din
chestionarul biografic reiese faptul că relaŃiile
între colegii de muncă nu sunt foarte strânse:
doar 33,1% obişnuiesc să se întâlnească cu
colegii de muncă şi în afara orelor de program,
în timp ce 66,2% nu au alte relaŃii decât strict
profesionale cu colegii lor de muncă şi nu se
întâlnesc în afara contextului formal al muncii.
Echilibru viaŃa profesională – viaŃa personală,
deşi evaluat ca un factor de stres de nivel
mediu, are un impact semnificativ asupra
sănătăŃii psihologice precare (r=,295, p<.001),
care este un indicator al unei presiuni excesive
la locul de muncă şi al resimŃirii stresului. În
plus, orele de muncă lucrate depăşesc în cele
mai multe cazuri (55%), orele de muncă
trecute în contractul de muncă, iar dificultăŃile
în a găsi timp pentru relaxare raportate de
56% dintre respondenŃi constituie argumente
care susŃin prezenŃa unui anumit nivel de
interferenŃă între muncă şi responsabilităŃile de
familie şi o supraîncărcare a muncii, în
anumite situaŃii. Inabilitatea de a găsi timp
pentru relaxare, socializare sau hobby-uri pot fi
un indicator al stresului (Pitariu, Tureanu &
Peleaşă, 2008). În ciuda nivelului mediu
obŃinut la scala de Control, 72% dintre angajaŃi
consideră că deciziile referitoare la obiective şi
strategii sunt luate de către conducerea
corporaŃiei, conducerea locală neavând
această putere.
ConsecinŃele stresului ocupaŃional se
manifestă în două direcŃii majore: asupra
sănătăŃii fizice şi psihologice a individului şi
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asupra atitudinilor acestuia faŃă de muncă şi
organizaŃie,
având
consecinŃe
asupra
productivităŃii şi performanŃelor profesionale
obŃinute.
Nivelul raportat de sănătate fizică şi
psihologică se situează la nivel mediu. Autorii
testului recomandă însă interpretarea unui
nivel mediu în termenii sănătăŃii precare,
datorită formulării negative a itemilor. Dintre
persoanele incluse în acest studiu, 12% au
avut o boală importantă în ultimele 6 luni,
22,5% au absentat de la muncă din motive de
sănătate în ultimele două luni şi 55,8% au fost
cel puŃin o dată la medic, în ultimele trei luni. În
concordanŃă cu datele din literatura de
specialitate (Cartwright & Hudson, 2000)
stresul în cazul achiziŃiilor are o influenŃă mult
mai marcantă asupra sănătăŃii psihologice,
decât asupra sănătăŃii fizice. Datele de
cercetare susŃin că problemele psihice
asociate stresului provocat de achiziŃii poate
dura până la patru ani de la tranziŃia
organizaŃională (Cooper & Payne, 1988, în
Cartwright & Cooper, 2000). Deşi toate sursele
de stres investigate au fost asociate
semnificativ statistic cu nivelul sănătăŃii
psihologice, cel mai ridicat grad de covarianŃă
a
fost
observat
în
cazul
variabilei
Supraîncărcarea muncii. Acest rezultat poate fi
explicat pe de-o parte prin reducerile de
personal prin care a trecut organizaŃia, ceea ce
a determinat automat creşterea numărului de
sarcini şi responsabilităŃi pentru cei care au
rămas în organizaŃie. Pe de altă parte, noua
conducere a implementat sisteme de lucru şi
proceduri noi, iar angajaŃii au fost puşi în
situaŃia de a învăŃa o serie de cunoştinŃe şi
deprinderi noi, fapt care a fost interpretat ca şi
o supraîncărcare.
Atât nivelul angajamentului perceput al
organizaŃiei faŃă de membrii săi, cât şi nivelul
angajamentului angajaŃilor faŃă de organizaŃie
sunt scăzute. Rezultatele obŃinute la aceste
scale demonstrează reflectă faptul că angajaŃii
consideră că nu sunt suficient respectaŃi de
către organizaŃia din care fac parte, nu simt că
merită să depună acele eforturi suplimentare
pentru organizaŃie şi nu simt că organizaŃia
este preocupată de ei. PercepŃia neloialităŃii
organizaŃiei
determină
reducerea
angajamentului personal faŃă de organizaŃie.
Rezultatele obŃinute în cadrul acestui
studiu eşuează în demonstrarea unui efect
moderator
al
angajamentului
faŃă
de
organizaŃie în relaŃia dintre stresori şi
consecinŃele acestora asupra sănătăŃii fizice,
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psihologice şi a intenŃiei de schimbare a locului
de muncă. Prin urmare ipoteza cu privire la
rolul de tampon al angajamentului faŃă de
organizaŃie
în
situaŃii
de
turbulenŃă
organizaŃională nu a fost susŃinută empiric în
acest caz. Una dintre explicaŃii ar putea fi pusă
pe seama faptului că schimbările majore şi
intense în cadrul organizaŃiei studiate au avut
loc cu doi ani în urmă, în momentul realizării
evaluării
angajaŃii
confruntându-se
cu
schimbări de amplitutine mai mică, în
comparaŃie cu cele care au urmat imediat după
anunŃarea oficială a achiziŃiei. Prin urmare, în
cazul de faŃă stresul este unul cronic, de
durată şi nu unul intens şi acut. Asocierile
semnificative statistic obŃinute între factorii de
stres şi sănătatea fizică şi psihologică, dar şi
între stres şi angajamentul faŃă de organizaŃie
şi intenŃia de schimbare a locului de muncă
sunt în acord cu alte concluzii ale cercetărilor
publicate în domeniu (Buono & Bowditch,
2003; Cartwright & Cooper, 1993; Cartwright &
Hudson, 2000; Fairfield – Sonn, et al., 2002;
Ivancevich, Schweiger & Power, 1987)
Deşi nu a putut fi demonstrat un efect
de moderare al angajamentului faŃă de
organizaŃie, rezultatele analizelor de regresie
demonstrează clar faptul că această variabilă
constituie un predictor important al intenŃiei de
schimbare a locului de muncă şi al sănătăŃii
psihologice, dar nu şi al sănătăŃii fizice.
Rezultate similare au fost obŃinute şi de Begley
& Czajka (1993): în studiul realizat de ei, nu au
identificat
corelaŃii
semnificative
între
angajamentul faŃă de organizaŃie şi acuzele
somatice ale participanŃilor la cercetare. Într-o
cercetare realizată pe un lot de avocaŃi,
Kobasa (1982) a identificat o relaŃie
semnificativă între angajament şi consecinŃele
stresului, dar nu şi între angajament şi boală.
Prin urmare, în situaŃia unui stres cronic,
relaŃia dintre angajamentul faŃă de organizaŃie
şi consecinŃele stresului pare să fie una directă
şi nu de moderare.
Al doilea potenŃial moderator urmărit
de acest studiu a fost acela al angajamentului
perceput al organizaŃiei faŃă de angajat.
Rezultatele obŃinute în urma analizelor de
regresie sprijină ipoteza referitoare la rolul de
moderator al angajamentului perceput al
organizaŃiei faŃă de angajat, în relaŃia stresori –
sănătate fizică şi psihologică.
Demonstrarea efectului moderator al
percepŃiei angajamentului organizaŃiei faŃă de
angajat constituie un element important de luat
în considerare în planificarea şi dezvoltarea
strategiilor de implementare a achiziŃiilor.

Studii şi Cercetări

Gestionarea acestui proces într-o manieră
care să comunice angajaŃilor respect şi
apreciere din partea organizaŃiei, poate
contribui la reducerea consecinŃele negative
ale stresului asupra indivizilor, şi implicit şi
asupra organizaŃiei. Loialitatea organizaŃiei
faŃă de membrii săi reprezintă un aspect
extrem de sensibil şi vulnerabil în condiŃiile
unei achiziŃii. Schimbările inerente fuziunilor şi
achiziŃiilor influenŃează în mod direct practicile
şi politicile de distribuire a posturilor şi a
recompenselor în organizaŃii (Napier, 1989).
Modalitatea de luare a deciziilor de distribuire
a resurselor organizaŃionale constituie o
oportunitate de învăŃare şi în acelaşi timp o
acŃiune simbolică, ce transmite angajaŃilor
faptul că în calitate de membrii ai organizaŃiei
vor fi (sau nu) trataŃi corect şi cu respect.
Rezultatele obŃinute în cadrul acestei cercetări
subliniază încă odată importanŃa acordării
atenŃiei factorilor umani implicaŃi în fuziuni şi
achiziŃii. Totodată, considerăm că rezultatele
sunt optimiste, în sensul că aduc un argument
în favoarea faptului că achiziŃiile nu trebuie
neapărat să aibă consecinŃe distructive asupra
sănătăŃii angajaŃilor şi a productivităŃii
organizaŃionale, sugerând o modalitate prin
care pot fi contracarate sau cel puŃin limitate
efectele negative ale stresului asociat
perioadei de integrare.

organizaŃie, susŃinând un efect direct
angajamentului asupra sănătăŃii psihologice şi
a intenŃiei de schimbare a locului de muncă,
dar nu şi asupra sănătăŃii fizice. Ipoteza
referitoare la rolul de moderator al
angajamentului perceput al organizaŃiei faŃă de
angajat a fost susŃinută de rezultatele obŃinute,
sugerând faptul că impactul diferitelor surse de
presiune din organizaŃie asupra sănătăŃii fizice
şi psihologice a angajaŃilor este atenuat în
cazul celor care percep un nivel ridicat de
loialitate şi dedicare din partea organizaŃiei.
Chiar dacă la un nivel mai redus, în
comparaŃie cu alte rezultate publicate în
literatura de specialitate, cercetarea de faŃă
susŃine că fuziunile şi achiziŃiile sunt
evenimente disruptive pentru viaŃa angajaŃilor
implicaŃi şi duc la creşterea nivelului de stres şi
incertitudine asociate la rândul lor cu o serie
de consecinŃe disfuncŃionale (atitudini negative
faŃă de muncă şi organizaŃie, nivel deficitar al
sănătăŃii personale), în cazul în care
schimbările nu sunt implementate cu atenŃie şi
consideraŃie faŃă de resursele umane din
cadrul organizaŃiilor partenere. În contextul
creşterii frecvenŃei cu care organizaŃiile se
implică în acest tip de tranzacŃii şi în România,
considerăm esenŃială dezvoltarea acestei linii
de cercetare şi identificarea acelor patternuri
specifice contextului social, cultural şi
economic (Pitariu, 2006).

Concluzii
Rezumat

Studiul
de
faŃă
şi-a
propus
investigarea principalelor surse de presiune
resimŃite de angajaŃi în contextul unei achiziŃii
internaŃionale, precum şi testarea efectului de
moderare
al
angajamentului
faŃă
de
organizaŃie, respectiv a angajamentului
perceput al organizaŃiei faŃă de angajat, în
relaŃia dintre sursele de stres şi consecinŃele
acestuia asupra sănătăŃii fizice şi psihologice a
indivizilor implicaŃi.
Rezultatele obŃinute au pus în
evidenŃă experimentarea unui nivel mediu al
stresului,
rezultatele
obŃinute
nefiind
semnificativ diferite de cele obŃinute pe
populaŃia generală, un nivel mediu al sănătăŃii
fizice şi psihologice şi un nivel scăzut al
angajamentului faŃă de organizaŃie, dar şi al
angajamentului perceput al organizaŃiei faŃă de
angajat.
Dintre cele două efecte de moderare
testate, doar unul a obŃinut suport statistic.
Rezultatele analizelor de regresie ierarhică nu
au sprijinit ipoteza formulată cu privire la rolul
de moderator al angajamentului faŃă de

Fuziunile
şi
achiziŃiile
sunt
evenimente
corporaŃionale care au potenŃialul de a crea un nivel
ridicat de stres, cu consecinŃe la nivel psihologic,
comportamental şi fizic, ridicând probleme serioase
atât asupra funcŃionării indivizilor, cât şi a
companiilor în care lucrează aceştia. În contextul
intensificării investiŃiilor străine directe în România
sub forma achiziŃiilor şi a lipsei cercetărilor
psihologice în domeniul acestui tip de transformări
organizaŃionale, studiul de faŃă şi-a propus
identificarea principalelor surse de stres întâlnite în
contextul unei companii româneşti, achiziŃionate de
un investitor străin şi a efectului de moderare al
angajamentului organizaŃional asupra relaŃiei dintre
stresori şi sănătate. Cercetarea a fost fundamentată
pe modelul stresului dezvoltat de Cartwright &
Cooper (2002). Rezultatele obŃinute au evidenŃiat un
nivel moderat al stresului resimŃit, dar şi al sănătăŃii
fizice şi psihologice, în schimb au pus în evidenŃă
un nivel redus atât al angajamentului faŃă de
organizaŃie, cât şi al angajamentului perceput al
organizaŃiei faŃă de angajaŃi. Nu s-a obŃinut suport
pentru rolul de moderarator al angajamentului faŃă
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de organizaŃie, rezultatele obŃinute susŃinând doar
un efect direct al acestuia asupra sănătăŃii fizice şi
psihologice. Analiza de regresie ierarhică a pus în
evidenŃă însă efectul moderator al angajamentului
perceput al organizaŃiei faŃă de angajat, în relaŃia
dintre sursele stresului şi consecinŃele acestuia
asupra sănătăŃii fizice şi psihologice. Considerăm că
rezultatele obŃinute sunt optimiste, sugerând
posibilităŃi de management al procesului de
integrare într-o manieră care să reducă efectele
negative, în general asociate cu aceste schimbări.
Cuvinte cheie: stresul ocupaŃional, angajament
organizaŃional, moderare, fuziuni şi achiziŃii
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Modelul Big Five al personalităŃii: abordări teoretice şi modelarea empirică a unui
chestionar standardizat
1

Alexandra Macarie, Ticu Constantin , Alina Orzan, Loredana Constantin, Anca Fodorea
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Abstract
The aim of the present study was designing a local standardized questionnaire for evaluating
traits of personality, following the Big Five model. The questionnaire was built for applying in
organizations and to resist social desirability. The theoretical background used in the construction
of the questionnaire were part of the Big Five model for personality evaluation. The methods used
in this study were specific to the construction and primary validation of a questionnaire: defining
the factors, designing the items, verifying the content validity (expert testing). The constructed
questionnaire was completed by 524 subjects from the general population. The results confirm the
existence of five personality factors, as defined by the authors: sociability, incertitude, persistance,
altruism and openness. These factors correspond to the 5 factors described in speciality literature.
The study also analyzed the relations the five factors have with significant traits of personality
measured by other psychological questionnaires which were applied along with our questionnaire
(introversion - extraversion, emotional stability - neuroticism, originality, efficiency, conformism).
We also described the differences between the scores for the five factors depending on age,
gender, studies and income.
Key words: personality evaluation, Big Five model, content validity.
Résumé
L’étude a eu comme objectif la construction d’un questionnaire standardisé autochtone
d’évaluation de la personnalité selon le modèle Big Five, questionnaire applicable dans un
contexte organisationnel étant résistant à la tendance de façade spécifique aux situations de
sélection du personnel. Les concepts utilisés pour la base théorique et pour construire cette
épreuve ont été celles sous sommées aux modèle Big Five d’évaluation de la personnalité. Les
méthodes utilisées ont été celles spécifiques à la construction et validation primaire d’une telle
épreuve : ceux pour définir et décrire les dimensions clé, pour modeler les items, pour vérifier la
validation de contenu (l’épreuve des experts). Le questionnaire issu a été appliqué sur un lot de
524 sujets faisant partie de la population générale. Les résultats obtenus confirment l’identification
de cinq facteurs de personnalité définis par les auteurs comme sociabilité, méfiance, persistance,
altruisme, ouverture, facteurs qui correspondent avec ceux décrits dans la littérature de spécialité.
On a analysé les relations de ceux cinq facteurs avec des variables signifiantes de personnalité
mises en évidence par autres épreuves psychologiques appliquées simultanément sur le même
lot (introversion-extraversion, stabilité émotionnelle-névrosisme, originalité, efficience,
conformisme). On a décrit aussi les différences obtenues pour ceux cinq facteurs en fonction des
variables : sexe, études, âge et niveaux des revenus.
Mots clés: l’évaluation de la personnalité, le modèle Big Five, validation de contenu.
1

Concepte şi istoric
Personalitate şi trăsături de personalitate

Teoriile privind trăsăturile personalităŃii
au influenŃat poate cel mai mult evoluŃia
1

Adresa de corespondenŃă: tconst@uaic.ro
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instrumentelor
de
evaluare
psihologică
(Minulescu, 1996). Acest tip de teorii au la
bază afirmaŃia fundamentală că personalitatea
poate fi definită ca o structură de trăsături, de
moduri caracteristice de comportament,
cunoaştere, reacŃie şi simŃire. (Minulescu,
1996). Conform opiniei lui Allport (1991), o
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trăsătură de personalitate apare prin repetarea
anumitor comportamente în acord cu o
motivaŃie internă, comportamente care sunt
valorizate, prin ele însele (motivaŃie intrinsecă)
sau prin beneficiile pe care le aduc subiectului
(motivaŃie extrinsecă).
O trăsătură de personalitate poate fi
înŃeleasă ca fiind „orice pattern de
comportament (înlănŃuiri de reacŃii), obişnuit şi
de durată, care apare într-o varietate de situaŃii
în care este pus individul” (Chaplin, 1985).
Aceasta face ca identificarea trăsăturilor de
personalitate să se poată realiza cu ajutorul
chestionarelor/inventarelor de personalitate,
instrumente realizate prin compararea datelor
obŃinute pe eşantioane foarte mari de
persoane şi "izolarea" prin mijloace statistice a
caracteristicilor comune, a modurilor tipice de
a reacŃiona. Un individ poate fi descris în
termeni de trăsături de personalitate prin
compararea rezultatelor înregistrate de el la o
anumită probă psihologică cu mediile
rezultatelor obŃinute la aceeaşi probă de
eşantionul general din care el face parte.
Astfel, el poate apărea mai supus sau mai
dominant decât ceilalŃi, mai activ sau mai
pasiv, mai introvertit sau mai extravertit decât
majoritatea subiecŃilor din aceeaşi populaŃie.
Nu trebuie să uităm faptul că dimensiunile
„măsurate” de instrumentele psihologice
(trăsăturile de personalitate), sunt nişte
“constructe”, “etichete” lingvistice prin care
sunt exprimate sintetic regularităŃi ale
tendinŃelor individuale, ale atitudinilor generale
sau ale expresiilor comportamentale.
EvoluŃia cercetărilor vizând
identificarea celor cinci factori
Ipoteza
lexicală
stă
la
baza
construcŃiei modelelor de personalitate în
general şi a modelului Big-Five în special.
Această abordare, numită şi psiholexicală,
enunŃă
că
diferenŃele
deosebit
de
semnificative, importante şi de referinŃă în
stabilirea şi menŃinerea relaŃiilor interumane
sunt codificate virtual în limbaj şi se exprimă
prin acei termeni lingvistici care au semnificaŃie
pentru descrierile comportamentului uman
(Lewicki, 1986 apud Minulescu, 1996). Acele
diferenŃe individuale, care sunt saliente şi
relevante social, vor fi găsite ca termeni în
limbajul comun. Mai mult, în limbaj au fost
codificate de-a lungul timpului doar acele
caracteristici ale personalităŃii care au putut fi
percepute destul de frecvent, au fost relativ
uşor de recunoscut datorită distinctivităŃii lor şi

au avut suficientă semnificaŃie pentru a fi
codate şi reŃinute în limbajul natural (Norman,
1967). În 1988 Goldberg introduce termenul
“categorii naturale” plecând de la ideea că un
atribut care se referă la o caracteristică a
personalităŃii, cu cât este mai important, cu
atât va avea mai mulŃi termeni care să îl
numească, vor exista mai multe sinonime şi
termeni subordonaŃi care să delimiteze
diferitele faŃete ale acelui atribut (DîrŃu, 2007)
Saucier, G. şi Goldberg, L. R (1996) îi
menŃionează pe L.R. Thurstone, Allport şi
Odbert, R. Cattell, D. Fiske ca fiind primii
exploratori ai modelelor factoriale ale
trăsăturilor de personalitate. Allport şi Odbert
în 1936 selectează din dicŃionarul limbii
engleze 17.953 de termeni care se referă la
trăsături de personalitate. Având în vedere
numărul şi diversitatea acestor termeni
selectaŃi, se poate afirma că trăsăturile de
personalitate sunt o componentă importantă a
limbajului utilizat de indivizi în cotidian, în
interacŃiunea cu cei din jur. A fost subliniată
astfel importanŃa socială a trăsăturilor de
personalitate.
A fost necesară reducerea mulŃimii de
atribute a personalităŃii la doar câteva trăsături
esenŃiale deoarece mai mulŃi dintre termenii
găsiŃi de Allport şi Odbert erau sinonimi unii cu
alŃii sau aveau sensuri foarte apropiate. Allport
si Odbert în 1936 grupează în patru mari
categorii cuvintele găsite. Astfel ei disting între
trăsături
de
personalitate
(tendinŃe
generalizate şi personalizate, constante, prin
care individul se adaptează la mediul său),
stări temporare şi dispoziŃii, judecăŃi de
valoare asupra conduitei şi reputaŃiei şi
caracteristici fizice, talente în care includ şi
termenii care nu se potriveau celorlalte
categorii. Deşi autorii menŃionaŃi şi-au dorit să
încadreze cuvintele în categorii exhaustive,
multe dintre ele se suprapun, nu au graniŃele
foarte bine stabilite, ducând la confundarea lor
(Agape, 2004).
Cattel (apud Digman, 1996) a analizat
lista lui Allport şi Odbert şi a eliminat
sinonimele, reducând-o la 171 de cuvinte.
Lista de adjective a fost dată unor subiecŃi
pentru scorare şi apoi s-au analizat rezultatele.
Cattell a obŃinut 35 de grupuri majore de
trăsături de personalitate şi a mai adăugat încă
10 trăsături obŃinute dintr-o analiză a literaturii
psihiatrice. O parte din redundanŃă a fost
eliminată şi prin gruparea adjectivelor cu
înŃelesuri opuse în factori bipolari, numiŃi şi
dimensiuni descriptive. Cattell şi colaboratorii
lui au construit teste pentru aceste 45 de
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trăsături. Pentru obŃinerea rezultatelor s-a
folosit metoda analizei factoriale în urma
căreia au rezultat 16 factori majori de
personalitate. Cercetarea s-a concretizat în
construirea chestionarului 16PF. Cattell se
referă la cei 16 factori ca “factori primari” în
opoziŃie cu factorii Big-Five pe care îi numeşte
“factori globali”. ToŃi factorii primari corelează
cu factorii globali şi astfel pot fi consideraŃi
subfactori în interiorul lor.
Într-o a doua etapă a cercetărilor în
domeniu, Tupes şi Christal obŃin constant
replicarea în cercetări diferite a 5 factori ai
personalităŃii, pornind de la seturi de variabile
derivate din lista celor 35 de grupări de factori
extraşi de Cattell, analizând intercorelaŃiile
dintre aceştia. Denumirile celor 5 factori au fost
reluate ulterior sub forma: extraversie,
agreabilitate, dependenŃă, emoŃionabilitate,
cultură. Rezultatele acestei cercetări au fost
confirmate de replicări ulterioare conduse de
Norman, Borgatta, Digman. Norman porneşte
direct de la dicŃionar şi operează clasificări
valabile şi în trăsături stabile, stări şi activităŃi
temporare, roluri şi efecte sociale. Astfel, el
ajunge la definirea unui set de factori
predictibili consideraŃi a reflecta structura de
bază
a
personalităŃii:
extraversie,
conştiinciozitate,
agreabilitate,
nevrotism,
cultură (Minulescu, 1996).
În cea de-a treia etapă se disting
cercetările conduse de McCrae şi Costa
(1990) (care formulează o teorie sistematică
privind semnificaŃia celor 5 mari dimensiuni
importante în cunoaşterea personalităŃii) şi
cercetările lui Goldberg (1990) care ajunge la
cea mai sistematică si mai elaborată structură
factorială, echilibrată din punct de vedere al
reprezentativităŃii
termenilor
în
engleza
americană.
Paradigma „Big-Five” şi paradigma
„Five Factor Model”
Aşa cum am văzut, există două
abordări diferite, două paradigme în analiza şi
descrierea personalităŃii cu ajutorul a cinci
factori /atribute ale personalităŃii: paradigma
ipotezei lexicale şi paradigma modelului big
five.
Cercetătorii paradigmei lexicale, cei
care practic au iniŃiat studiile în acest domeniu,
urmăresc
descoperirea
structurilor
de
personalitate prin analiza limbajului obişnuit şi
au elaborat propria concepŃie, numită Big-Five,
ca alternativă la „Five Factor Model”. Aşa cum
am văzut, aceşti autori susŃin că toate

64

trăsăturile care determină diferenŃe individuale
vor fi reprezentate în limbaj şi prin analiza
limbajului obişnuit am putea realiza o
taxonomie comprehensivă a atributelor de
personalitate. Pe de altă parte, preocupările
legate de descoperirea structurilor de
personalitate prin prisma datelor oferite de
chestionare au condus la apariŃia paradigmei
intitulată „Five Factor Model”. Distinctivă
pentru această paradigmă este folosirea
datelor culese cu ajutorul chestionarelor şi
utilizarea analizei factoriale în reducŃia datelor.
Această metodologie le-a permis să valideze
ipoteza că toate trăsăturile de personalitate pot
fi reduse la cinci factori independenŃi, între
care nu mai există corelaŃii semnificative.
Aşa cum sublinia C. DîrŃu (2007),
deosebirile dintre aceste două modele sunt
însă minore, cea mai importantă dintre ele (în
afară de cea de metodă) fiind aceea că adepŃii
ipotezei lexicale (Big-Five), au renunŃat la
pretenŃia de a răspunde la întrebarea dacă
numele trăsăturilor acoperă structuri reale sau
sunt simple structuri lingvistice. Aceşti autori
afirmă că există o strânsă legătură între limbaj
şi realitate şi resping complet ideea că
personalitatea ar putea exista numai în limbaj,
ei preferând să vorbească despre atribute ale
personalităŃii şi nu despre trăsături de
personalitate.
Faptul că diferenŃele dintre cele două
abordări sunt minore şi că Ńin mai degrabă de
un orgoliu privind superioritatea metodei
utilizate este demonstrabil şi prin aceea că
aproape întotdeauna studiile lexicale şi cele
bazate pe chestionar apar împreună în
aceleaşi publicaŃii iar combatanŃii din cele două
tabere adoptă o poziŃie comună în faŃa criticilor
dure venite din afara modelului (DîrŃu, 2007)
Modelul explicativ al personalităŃii
propus de Costa şi McCrae
În iulie 1994 la Madrid, la a VII-a
ConferinŃă Europeană de Psihologie a
PersonalităŃii Costa şi McCrae (apud
Minulescu, 1996) prezintă pentru prima dată
modelul construit de ei privind evaluarea
personalităŃii prin cei cinci superfactori
(Modelul Big Five). În articulaŃiile acestui
„model al persoanei” personalitatea apare ca
una dintre subdiviziunile fundamentale, alături
de abilităŃile cognitive, cele fizice şi de alte
aspecte care intră în alcătuirea personalităŃii
ca „material” brut. În opinia autorilor
menŃionaŃi, ceea ce interesează psihologul
este reprezentat de adaptările specifice,
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respectiv felul în care au fost modelate
tendinŃele de bază prin influenŃele externe şi
interne. Psihologul nu poate schimba
trăsăturile de bază ale clientului, dar
cunoaşterea şi explicarea corectă a acestora şi
a felului cum ele intervin în problemele
existenŃiale ale persoanei îl poate ajuta să

reducă la minim dificultăŃile. În acest modelcadru explicativ − susŃin Costa şi McCrae −
explicaŃiile trebuie căutate la diferite nivele şi
anume, prin intermediul aşa-numitelor procese
de intermediere (Figura 1).

BIOGRAFIE OBIECTIVĂ
ReacŃii emoŃionale
Schimbări semnificative

BAZE BIOLOGICE

TENDINłE BAZALE
Nevrozism
Extraversiune
Deschidere
Agreabilitate
Conştiinciozitate

ADAPTĂRI
CARACTERISTICE
Scopuri personale
Atitudini

INFLUENłE
EXTERNE
Norme culturale
Evenimente
Intăriri

I.S.
IMAGINE DE SINE
Scheme ale eului
Mituri personale

Figura 1. Modelul explicativ al persoanei în diagnoza trăsăturilor (Minulescu, 1996, p.26)

În explicarea modelului avansat de ei,
Costa şi McCrae consideră că trăsăturile
bazale, faimoşii superfactori ai personalităŃii nevrozism,
extraversie
deschidere,
agreabilitate, conştiinciozitate - apar ca
dispoziŃii psihice fundamentale, care nu trebuie
în nici un caz privite ca dimensiuni biologice,
ele rămânând constructe psihice care sunt la
rândul lor „servite” de structurile biologice
(baze biologice). Personalitatea este supusă
acestor influenŃe endogene (denumite de
autori tendinŃe bazale) dar şi unor influenŃe
exogene. InfluenŃele externe, rezumate prin
conceptul de „situaŃie existenŃială”, reunesc
cadrul socio-cultural în care se formează
persoana şi sistemul de evenimente de viaŃă
cu întăririle pozitive/negative primite de individ
de-a lungul vieŃii şi operează asupra individului
în dezvoltarea sa ontogenetică. În acest cadru
biografia obiectivă este constituită de cursul
real al comportamentelor şi trăirilor care
formează viaŃa individului.

Punctul de focalizare al acestui model
îl
constituie
adaptările
caracteristice,
influenŃate atât de tendinŃele bazale cât şi de
cultură, acele obiceiuri, atitudini, deprinderi,
valori, motive, roluri, relaŃii care definesc
„identitatea contextualizată” şi persoana pusă
în contextul interrelaŃiilor în care s-a format şi
evoluează. În acest model, un rol aparte în
evaluarea psihologică îl are imginea de sine ca
o subdiviziune a adaptărilor caracteristice
persoanei. Răspunsurile la chestionarul de
personalitate sunt legate cel mai mult şi cel
mai direct de acest nivel al imaginii de sine.
Între
tendinŃele
bazale
şi
adaptările
caracteristice care constituie expresia directă a
personalităŃii, au avut loc şi au în mod continuu
loc procese dinamice responsabile de un
anume izomorfism. Individul intră în viaŃă cu
anumite dispoziŃii particulare cărora li se dă
culoare locală şi sens prin cultura prevalentă,
prin intermediul proceselor de dezvoltare care
creează acest izomorfism.
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Modelul conceptualizat de autorii
americani pune problema explicării în cadru
dinamic al personalităŃii, a felului cum
dispoziŃiile bazale interacŃionează cu un mediu
în schimbare pentru a produce expresiile
fenotipice ale personalităŃii: valori, proiecte
personale, relaŃii personale, imaginea de sine.
Autori şi studii
Modelului Big Five

confirmatorii

ale

Studiile lui Costa şi McCrae au condus
la realizarea şi validarea unor chestionare,
care cuprind cei 5 factori şi câte 6 faŃete ale
fiecăruia dintre ei: nevrotism, extraversie,
deschidere, agreabilitate şi conştiinciozitate.
Aşa cum observa Minulescu în 1996, un
impresionant număr de cercetări indică un
acord general asupra acestui model de 5
factori
evidenŃiat prin tehnica analizei
factoriale şi proceduri de autoevaluare şi
heteroevaluare, proceduri realizate în limbi
diferite, pe eşantioane de subiecŃi de sexe,
vârste şi naŃionalităŃi diferite.
Aceste cercetări sunt schematizate de
Minulescu (1996) şi prezentate după cum
urmează: în Olanda, Brokken defineşte o
structură
factorială
în
6
factori:
agreabilitate/dezirabilitate socială, vioiciune,
dominanŃă, ordonare/precizie, stabilitate, introextraversie, la care ulterior De Raad şi Hofstee
aduc o soluŃie clară de 5 factori definiŃi drept:
extraversie, agreabilitate, conştiinciozitate,
stabilitate emoŃională şi intelect. În Germania,
Ostendorf defineşte şi el 5 dimensiuni bazale:
activism,
conştiinciozitate,
stabilitate
emoŃională, intelect. Italienii Caprara şi
Perugini ajung la 5 factori: conştiinciozitate,
extraversie,
iritabilitate,
egoism/altruism,
convenŃionalitate.
Studiile
pe
populaŃia
maghiară conduse de Szirmak şi De Raad
indică un acord unanim pentru primii 4 factori:
extraversia, agreabilitatea, conştiinciozitatea şi
stabilitatea emoŃională. În privinŃa celui de-al
cincilea
factor
denumirile
sunt
încă
controversate.
Se ajunge la concluzia că toate
trăsăturile de personalitate pot fi reduse la 5
factori între care nu mai există corelaŃii
semnificative, deci sunt independenŃi între ei.
Cei 5 mari factori denumiŃi de Goldberg sunt:
„Surgency” (cu sens de izbucnire) - extravertit,
vorbăreŃ; Agreabilitate - plăcut, cooperant;
Coştiinciozitate
organizat,
sistematic;
Stabilitate emoŃională - neemotiv, lipsit de
invidie; Intelect - creativ, intelectual.
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În concluzie, putem spune că există un
larg consens printre cercetătorii şi constructorii
de chestionare de personalitate asupra unei
structuri a personalităŃii constând din 5
suprafactori, mari dimensiuni ale personalităŃii.
Dincolo de primii 4 factori, există însă un
relativ
dezacord
privind
semnificaŃia
psihologică a factorului 5 (nu a existenŃei lui ca
atare). De exemplu, dacă ar fi să luăm numai
conceptele utilizate în literatură în discutarea
conŃinutului psihologic al acestui celebru factor
5, am descoperi o variabilitate influenŃată în
primul rând de concepŃia autorilor. Astfel găsim
termeni
precum
“Cultură”,
“InteligenŃă”
(Borgotta, 1964), “Intelect”, “IntelectanŃă”
(Hogan, 1983), “InteligenŃă fluidă”, “Grijă”,
“AtenŃie” (Brand& Egan, 1989) şi “Deschidere
spre experienŃă” (Digman, 1996, John, 1990)
(apud Minulescu, 1996).
Descrierea celor cinci factori ai
Modelului Big-Five
În urma unor cercetări elaborate şi
extensive există un acord qwasi unanim,
asupra denumirii generice pentru cei 5 factori:
Nevrotism,
Extraversie,
Deschidere,
Agreabilitate, Conştiinciozitate. Într-o descriere
extrem de succintă şi parŃială (fiecare autor
propunând diferite faŃete sau nuanŃe la
modelul de bază) aceşti factori pot fi descrişi
astfel (Howard şi Howard, 2004):
1. Nevrotism (neuroticism) – N - descrie
persoane cu accente nevrotice puternice,
cu o emoŃionalitate accentuată, cu frici,
angoase sau depresii, persoane care
necesită sprijin afectiv pentru a trece peste
astfel de faze. Polaritatea vizată de scala
N este legată de continuumul dezechilibru
emoŃional - echilibru emoŃional.
2. Extraversie (extraversion) – E - descrie
persoane
comunicative,
sociabile,
vorbăreŃe, cu o bună prezenŃă socială, cu
o capacitate de verbalizare deosebită,
persoane care se simt bine în contexte
sociale şi caută din acest motiv
interacŃiunile cu ceilalŃi. Polaritatea vizată
de scala E este surprinsă de continuumul
extraversie–introversie.
3. Deschidere către experienŃă (openness to
experience) – O - descrie persoane
deschise spre experienŃe senzoriale, cu
simŃ artistic, înclinate spre muzică sau arte
plastice, animate de interese intelectuale,
caracterizate de curiozitate ştiinŃifică (în
special în ştiinŃele naturale), apropiate de
natură şi atrase, în general, de o viaŃă în
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armonie cu natura şi frumosul. Polaritatea
vizată de scala O este surprinsă în
continuumul deschidere către experienŃă mod reŃinut, conservator de a fi, care
include şi preferinŃa pentru familiar.
4. Agreabilitate (agreeableness) – A - descrie
persoane agreabile, neagresive, plăcute,
animate de sentimente plăcute faŃă de
copii, faŃă de animale şi, în general, faŃă
de cei din jur, cu rezistenŃă la frustrare şi
care nu-şi exprimă frustrarea prin acte de
agresivitate fizică sau verbală. Împreună
cu scala Extraversiune, această scală face
referire
la
acele
dimensiuni
ale
personalităŃii implicate în relaŃiile sociale,
fiind
caracterizată
de
polaritatea
agreabilitate – duritate în relaŃiile
interpersonale.
5. Conştiinciozitate (conscientiousness) – C detectează persoane ordonate, care
preferă medii de lucru bine structurate şi
controlate, capabile de muncă susŃinută şi
de concentrare îndelungată a energiei
către realizarea obiectivelor propuse, care
sunt dispuse să investească multă muncă
şi să nu se lase distrase de tentaŃii. Dupa
McCrae şi Costa (1990), acest factor este
legat de reuşita profesională, de nivel
superior, indiferent de domeniul de
activitate, polaritatea exprimată de scală
fiind constiinciozitate - tendinŃa spre
hedonism.
Aşa cum am văzut, studiile din
literatura de specialtate au condus spre
realizarea şi validarea unor chestionare care
cuprind cei 5 factori şi câte 6 faŃete pentru
fiecare dintre ei (Howard şi Howard, 2001). În
tabelul 1 sunt numite faŃetele fiecărui factor şi
descrise caracteristicile persoanelor care se
află la polul pozitiv şi al celor care se află la
polul negativ, pentru fiecare dintre acestea
faŃete.
O dată cu apariŃia Modelului Big Five
au apărut şi numeroase cercetări şi
instrumente de evaluare a personalităŃii care
au la bază aceiaşi 5 factori. Printre acestea se
numără Five Factor Model, OCEAN şi NEO
(cu versiunile NEO PI-R şi NEO-FFI). Deşi se
centrează pe surprinderea şi „măsurarea”
aceloraşi 5 factori de personalitate, fiecare
dintre aceste instrumente se diferenŃiază de
celelalte prin modul de construcŃie, sistemul de
cotare şi interpretare sau faŃetele personalităŃii
surprinse.
Pornind de la premisa că un astfel de
instrument poate fi construit şi validat pornind
de la realitatea românească, ne-am propus şi

noi construirea şi validarea unei probe
autohtone de evaluare a personalităŃii după
Modelul Big Five.
Chestionarul B. F. II.; construcŃie şi
factori
Chestionarul Big-five II a fost construit
în intervalul 2005-2007 în cadrul colectivului E2
team . Chestionarul a fost gândit pentru a fi
aplicat în context organizaŃional, creându-se
premisele necesare creşterii rezistenŃei la
tendinŃa de faŃadă în situaŃii de selecŃie
profesională. Pentru aceasta, în construcŃia
factorilor am preferat utilizarea de aserŃiuni cu
două variante de răspuns (pe cât posibil
similare sub aspectul dezirabilităŃii sociale),
subiecŃii fiind obligaŃi să facă o alegere forŃată
între cele două variante de răspuns, fiecare
variantă exprimând unul dintre cei doi poli ai
factorului evaluat.
În construirea acestor itemi am luat în
calcul mai multe perspective diferite de definire
şi interpretare a celor 5 factori. Deşi am pornit
de la modelele consacrate propuse de Costa şi
McCrae (1994) şi Goldberg (1990), factorii
chestionarului construit de noi nu se suprapun
în totalitate peste factorii acestor modele,
preferând o abordare exhaustivă şi preluând
spre analiză şi operaŃionalizare perspective
diferite de definire ale celor cinci factori. În
cadrul colectivului E-team am parcurs mai
multe etape până a ajunge la versiunea
chestionarului B. F. II. prezentat în acest
studiu.
Astfel,
după
definirea
cadrului
conceptual şi a semnificaŃiilor interpretative
subsumate fiecăruia dintre cei cinci factori, au
fost formulaŃi itemii, aserŃiuni cu două variante.
Exemple de itemi:
SituaŃiile noi:
a) mă fac să devin curios;
b) mă fac să devin prudent.
Cel mai mult îmi place:
a) să pun în practică idei realiste
b) să găsesc idei originale

IniŃial au fost propuşi un număr mare
de itemi care au fost analizaŃi în cadrul
grupului de lucru şi au fost reŃinuŃi 131 de itemi
2

E-team este o echipă de cercetare mixtă studenŃi cadre didactice – absolvenŃi, cu peste 45 de membri
şi un program de cercetare care presupune întâlniri
de lucru săptămânale de minim 2 ore pe săptămână
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ca fiind corect formulaŃi. Aceşti 131 de itemi au
fost propuşi spre evaluare unui grup de 20 de
subiecŃi (alŃii decât cei care au participat la

redactarea itemilor) pentru evaluarea validităŃii
de conŃinut prin proba experŃilor. Am verificat
măsura în care fiecare item, într-o prezentare

Tabelul 1. Cei cinci factori şi dimensiuni subordonate (după Howard & Howard, 2001)
Şase faŃete ale
EXTRAVERSIEI
Afectivitate

INTROVERTIT E-

EXTRAVERTIT E+

Rezervat; formal

Prietenos, intim

Sociabilitate
Asertivitate

Rareori caută compania celorlalŃi
Stă în fundal

Sociabil, caută compania celorlalŃi
Îşi spune punctul de vedere, conduce

Activitate

Ritm lent

Ritm rapid

Căutare de provocări

Nevoie mică de provocări

Urmăreşte provocarea

EmoŃii pozitive

Mai puŃin exuberant

Vesel, optimist

Şase faŃete ale
CONŞTIINCIOZITĂłII
CompetenŃă

FLEXIBIL C-

CONŞTIINCIOS C+

Deseori se simte nepregătit

Se simte capabil şi pregătit

Ordine

Dezorganizat, nesistematizat

Bine organizat, ordonat

Datorie

Liber faŃă de obligaŃii

Guvernat de conştiinŃă, de încredere

DorinŃa de realizare

Nevoie scăzută de autorealizare

Condus de nevoia de succes

Auto-Disciplină

ProcrastinaŃie; distras

Concentrat asupra îndeplinirii sarcinilor

Deliberare

Spontan; grăbit

Gândeşte bine înainte de a acŃiona

Şase faŃete ale
NEVROTISMULUI
Teamă

INDIFERENT N-

REACTIV N+

Relaxat; calm

Îngrijorat

Furie

Se înfurie greu

Se înfurie repede

Descurajare

Se descurajează greu

Se descurajează repede

ConştiinŃă de sine

Se ruşinează greu

Uşor de stânjenit

Impulsivitate

Rezistă uşor tentaŃiilor

Tentat cu uşurinŃă

Vulnerabilitate

Suportă stresul cu uşurinŃă

Vulnerabil

Şase faŃete ale
ADAPTABILITĂłII
Încredere

NEADAPTABIL ACinic, sceptic

Onest, bineintenŃionat

Sinceritate

Prevenitor, extinde adevărul

Direct, sincer

Altruism

Nu vrea să se implice

Doreşte să-i ajute pe ceilalŃi

Agresivitate

Agresiv; competitiv

Cedează uşor, defensiv

Modestie

Se simte superior celorlalŃi

Umil, autodepreciativ

Supunere

ÎncăpăŃânat; raŃional

Uşor de convins

Şase faŃete ale
DESCHIDERII
ImaginaŃie

Orientat pe “aici şi acum”

Imaginativ; visător

Estetică

Neinteresat de artă

Apreciază arta şi frumuseŃea

Sentimente

Ignoră şi desconsideră sentimentele

Valorizează toate sentimentele

AcŃiuni
Idei

Preferă familiarul
Focalizare intelectuală îngustă

Preferă varietatea; încearcă lucruri noi
Curiozitate intelectuală largă

Valori

Dogmatic; conservator

Deschis la reevaluarea valorilor
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CONSERVATOR D--

ADAPTABIL A+

EXPLORATOR D+
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aleatorie, este recunoscut şi alocat corect
uneia dintre cele cinci dimensiuni descrise
anterior. În urma acestui proces au fost
eliminaŃi 31 de itemi datorită dipersiei mari
(variabilităŃii cu care experŃii i-au atribuit
diferiŃilor factori, alŃii decât cei presupuşi de
noi).
Chestionarul obŃinut astfel a fost
aplicat pe un lot de 272 de subiecŃi din
populaŃia generală şi au fost analizate
rezultatele. În urma analizei consistenŃei
interne au fost eliminaŃi 25 de itemi şi reŃinuŃi
75 de itemi în forma finală a chestionarului
(câte 15 itemi pentru fiecare dintre cei 5
factori).
Pentru că am considerat că nu există
o suprapunere perfectă a ariei de semnificaŃie
a factorilor obŃinuŃi de noi cu nici unul dintre
modelele Big Five consacrate, am preferat ca,
în funcŃie de faŃeta dominantă surprinsă de
factorii chestionarului B.F. II să oferim denumiri
specifice, adaptate factorilor obŃinuŃi.
Corespunzător factorului extroversiune
din Modelul Big Five, am identificat şi definit
factorul numit de noi
Sociabilitate
(comunicare /extroversiune) cu polii „Izolat”
(scoruri mici) şi „Sociabil” (scoruri mari). Pentru
factorul conştiinciozitate din Modelul Big Five
am identificat un factor numit de noi
PerseverenŃă (rigurozitate /conştiinciozitate)
cu doi poli „Mobil” (scoruri mici) şi
„Perseverent” (scoruri mari) Corespunzător
factorului nevrozism din Modelul Big Five, în
modelul nostru am identificat factorul
NesiguranŃă
(neîncredere în sine
/nevrozism) cu polii „Sigur pe sine” (scoruri
mici)
„Îngrijorat”
(scoruri mari). Factorul
agrebilitate /adaptabilitate a fost izolat de noi şi
definit ca fiind Altruism (agreabilitate) având
polii „Egocentric” (scoruri mici) şi „Altruist”
(scoruri mari). În fine, corespunzător factorului
deschidere la nou /cultură, am identificat
factorul Deschidere (complexitate /deschidere
la nou) cu polii „Administrator” (scoruri mici) şi
„Explorator”
(scoruri
mari).
Factorii
chestionarului B.F. II au obŃinut pe acest lot
(272 de subiecŃi) următorii coeficenŃi de
consistenŃă internă (Alpha Cronbach):
Sociabilitate

= ,822

PerseverenŃă

= ,706

NesiguranŃă

= ,806

Altruism

= ,711

Deschidere

= ,895

Metodologia cercetării
Chestionarul B.F. II descris mai sus, a
fost aplicat pe un lot de 524 de subiecŃi în
vederea (re)verificării consistenŃei interne şi
verificării relaŃiilor semnificative stabilite cu alte
variabile ale personalităŃii (aspecte legate de
verificarea validităŃii convergente).
ParticipanŃi
La cercetare au participat 524 de
subiecŃi cu vârstele cuprinse între 18 şi 69 de
ani, cu o medie de vârstă de 39.1 ani şi
abaterea standard de 9.857. Din totalul
subiecŃilor, 73.1 % sunt femei iar 26.9 % sunt
bărbaŃi. În funcŃie de nivelul de studii, 2.1 %
dinte subiecŃi au studii gimnaziale, 56.3 % au
studii liceale şi 33.5 % au studii universitare
(valori lipsă /missing: 8,1%). În funcŃie de
nivelul de venit 6.8 % au venituri mai mici de
100 €, 46.4 % au între 100 şi 200€ venit lunar,
26.9 % au 200-300 €, 13.3 % au 300-500 €,
1% dintre subiecŃi câştigă între 700 şi 1000 €
pe lună şi 1.9 % depăşesc 1000 € pe lună
salariu (valori lipsă /missing: 3,7%). În funcŃie
de specificul activităŃii, 20.8 % lucrează în
domeniul producŃiei, 59.4 % în domeniul
serviciilor şi 19.8 % lucrează în comerŃ.
Instrumente
Chestionarul Big-Five II a fost aplicat
împreună cu alte 3 chestionare, fiecare din
cele 4 chestionare aplicate
obŃinând o
consistenŃă internă pe factori superioară
pragului de 0,700 (Alpha Cronbach):
Chestionarul
E.P.I.
(H.J.
Eysenck),
Chestionarul „DA 2.2006” (T. Constantin) şi
Inventarul K.A.I. „Adaptare - Inovare.” (M.
Kirton).
Chestionarul E.P.I. (H.J. Eysenck,
1969), cu ajutorul a 57 de itemi cu răspuns
dihotomic de tip da /nu, vizează evaluarea a
două dimensiuni principale - extraversiunea şi
nevrozismul şi o scală de minciună – lie.
Chestionar D.A. 2.2006 (Constantin şi colab,
2007), având 203 itemi grupaŃi în 10 factori,
evaluează
10
dimensiuni
accentuate,
operaŃionalizate pornind de la modelul propus
de
Karl
Leonhard:
demonstrativitatea,
hiperexactitatea,
hiperperseverenŃa,
nestăpânirea, hipertimia, distimia, labilitatea,
exaltarea, anxietatea şi
emotivitatea.
Inventarul K.A.I. „Adaptare – Inovare” (M.
Kirton, 1976), cuprinde 33 de itemi cu
evaluarea pe o scală în 5 trepte şi vizează o
dimensiune generală – stil cognitiv de tip
adaptativ - inovativ şi trei subfactori
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/dimensiuni:
originalitate,
ineficienŃă
şi
supunere.
ConsistenŃa internă a chestionarului
Big-Five II a fost probată din nou iar coeficienŃii
Alpha-Cronbach obŃinuŃi pe lotul de 524 au fost
următorii:
Sociabilitate
= .814
PerseverenŃă = .701
NesiguranŃă
= .774
Altruism
= .701
Deschidere
= .856
Rezultate
Analiza diferenŃelor
Analizând diferenŃele între media
scorurilor subiecŃilor aparŃinând unor categorii
diferite de gen, vârstă, studii sau nivel de
venituri, am identificat câteva diferenŃe
semnificative statistic dar de putere redusă.
Astfel, testul t a evidenŃiat diferenŃe
semnificative între subiecŃii de gen masculin şi
cei de gen feminin la factorul nesiguranŃă [t(509)
= -4,487; p=0.02] în sensul că subiecŃii de gen
feminin (mF= 0,45, pe un interval al mediilor
cuprins între 0 si 1) au scoruri ceva mai mari la
acest factor comparativ cu subiecŃii de gen
masculin (mM= 0,34).
Folosind Anova One Way s-au
identificat diferenŃe în funcŃie de nivelul de
venit al subiecŃilor pentru factorul nesiguranŃă
[F(458,6) = -2,416; p=0.026], în sensul că
subiecŃii cu venituri între 700-1000 € au scoruri

semnificativ mai mici la acest factor (m = 0,26)
comparativ cu subiecŃii cu venituri sub 100 €
(m = 0,48). În mod similar s-au identificat
diferenŃe semnificative în funcŃie de specificul
activităŃii în ceea ce priveşte scorurile la
factorul deschidere [F(278,2) = 3,070; p=0.048],
în sensul că subiecŃii care lucrează în
domeniul serviciilor obŃin scoruri mult mai mari
la acest factor (mServicii= 0,41), comparativ cu
celelalte grupe (mProducŃie= 0,33) (mComerŃ= 0,32).
În figura 3 sunt ilustrate grafic diferenŃele
obŃinute în funcŃie de tipul de activitate, pentru
factorul „deschidere”.
DiferenŃele
obŃinute
sunt
cele
aşteptate, concordante atât cu intuiŃiile
„simŃului comun” cât şi cu rezultate similare
obŃinute în alte cercetări, putând fi folosite ca
argumente în favoarea probării validităŃii
chestionarului B.F. II. Este cunoascut faptul
că, în general subiecŃii de sex feminin au
scoruri mai mai la factorul nevrozism şi la
factori asociaŃi cu acesta cum este factorul
nesiguranŃă izolat de noi (Costa şi McCrae,
2003; Envick şi Langford, 2003; Rubinstein,
2004). NesiguranŃa este asociată şi cu un nivel
redus al veniturilor date fiind incertitudinea şi
problemele pe care le creează absenŃa
resurselor finaciare necesare traiului zilnic iar
deschiderea spre nou este mult mai intens
solicitată la persoanele care lucrează în
domeniul serviciilor (Robins şi colab. 2001;
Abraham şi Morrison, 2003).

0.42

0.40

0.38

0.36

0.34

0.32
productie

servicii

comert

specif_a

Figura 2. VariaŃia mediilor factorului „Deschidere” în funcŃie de tipul de activitate
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Comparând rezultatetele obŃinute de 4
grupe de vârstă (18-28 de ani; 29-38 de ani,
39-48 de ani şi 49-69 de ani), s-au identificat
diferenŃe semnificative (Oneway Anova) în
ceea ce priveşte factorii sociabilitate,
perseverenŃă, altruism şi deschidere. Ca
tendinŃă generală, cu cât subiecŃii sunt mai
tineri cu atât ei obŃin scoruri mai mari la
sociabilitate [F(508,3) = 10,790, p=0,00], altruism
[F(508,3) = 4,216, p=0,00] şi deschidere [F(508,3) =
7,167, p=0,00] şi scoruri mai mici la factorul
perseverenŃă [F(508,3) = 7,468, p=0,00].
Analiza corelaŃiilor
În vederea verificării unor aspecte ale
validităŃii convergente s-au analizat corelaŃiile
dintre factorii chestionarului B.F. II şi factorii
celorlalte probe prezentate mai sus.
De exemplu, am presupus că între
factorii
extroversiune
EPI
şi
factorul

sociabilitate B.F. II. există corelaŃii puternice
datorită universului similar al celor două
dimensiuni. În mod similar am presupus că
între factorul nevrozismul EPI şi factorul
nesiguranŃă B.F. II vor exista de asemenea
corelaŃii puternice şi înalt semnificative.
Tabelul corelaŃiilor obŃinute între
factorii Big-Five II şi factorii EPI (Tabelul 2) ne
arată că sociabilitatea B.F. II. corelează
puternic,
pozitiv
şi
semnificativ
cu
extroversiunea EPI (r=0.650) iar nesiguranŃa
B.F. II. corelează puternic, pozitiv şi
semnificativ cu nevrozismul EPI (r=0.635).
Aceste date credem că oferă un suport empiric
solid în sprijinul ideii că cei doi factori ai
chestionarului B.F. II.
suprind aspecte
semnificative
ale
extroversiunii
şi
nevrozismului postulate în Modelul Big Five,
confirmând astfel validitatea concurentă a
chestionarului B.F. II. pentru aceşti factori.

Tabelul 2. Tabelul corelaŃiilor dintre factorii B.F. II. şi EPI
Pearson Correlation

Extroversiune_EPI
Nevrozism_EPI
Minciuna_EPI

SOCIABILITATE NESIGURANTA PERSEVERENTA
ALTRUISM
(extroversiune)
(nevrozism)
(constiinciozitate)
(agreabilitate)
.650**
-.375**
-.401**
.507**
-.250**
.635**
.101*
-.149**
.063
-.332**
.202**
.071

DESCHIDERE
(deschidere la
nou)
.507**
-.178**
-.015

**. Corelatia este semnificativa la un prag de 0.01
*. Corelatia este semnificativa la un prag de 0.05

Există şi alte corelaŃii semnificative
identificate între factorii chestionarului B.F. II.
şi factorii EPI care exprimă relaŃii logice în
sensul susŃinerii validităŃii convergente. Factorii
nesiguranŃă şi perseverenŃă B.F. II. corelază
negativ cu extroversiunea EPI în timp ce
altruismul şi deschiderea B.F. II. coreleză
pozitiv cu acelaşi factor (extroversiunea EPI )
Am putea presupune că extrovertiŃii (EPI) sunt
mai siguri pe ei dar mai puŃin perseverenŃi şi,
în acelaşi timp, mai altruişti şi mai deschişi
spre noi experienŃe.
Trebuie precizat însă că, între factorii
B.F. II şi factorii EPI nu există o suprapunere
perfectă având în vedere că factorii
chestionarului B.F. II vizează şi alte aspecte
decât cele surpinse de chestionarul EPI. De

exemplu, factorul sociabilitate B.F. II pe lângă
itemii operaŃionalizând extroversiunea, conŃine
şi itemi vizând activismul, asertivitatea şi
afectivitatea, fiind sensibil diferit atât de
extroversiunea EPI cât şi de extroversiunea
din Modelele Big Five. În acest din urmă caz,
chestionarul nostru diferă de exemplu de
modelele propuse de Costa şi McCrae (1990)
sau de Howard & Howard, (2001), datorită
slabei
reprezentări
prin
itemi
a
subdimensiunilor căutare de provocări şi emoŃii
pozitive.
În mod similar celor descrise mai sus
am
presupus existenŃa unor corelaŃii
semnificative şi puternice dintre factorul
deschidere B.F. II şi inventarul AdaptareInovare (K.A.I.) şi subfactorii acestuia.
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Tabelul 3. Tabelul corelaŃiilor dintre factorii B.F. II. şi K.A.I
Pearson Correlation

Originalitate
Ineficienta
Nesupunere
Adaptare_Inovare

SOCIABILITATE NESIGURANTA PERSEVERENTA
ALTRUISM
DESCHIDERE
(extroversiune)
(nevrozism)
(constiinciozitate) (agreabilitate) (deschidere la nou)
.476**
-.413**
-.438**
.384**
.627**
.154**
-.007
-.564**
.259**
.368**
.301**
-.177**
-.458**
.244**
.553**
.417**
-.267**
-.680**
.394**
.687**

**. Corelatia este semnificativa la un prag de 0.01

Tabelul corelaŃiilor dintre factorii B.F. II
şi factorii KAI (Tabelul 3) confirmă ipoteza
iniŃială. Factorul deschidere B.F. II corelează
puternic, pozitiv şi semnificativ cu stilul inovativ
KAI (r = 687), originalitatea (r = 627) şi
nesupunerea (r = 553).
În acelaşi timp factorul perseverenŃă
B.F. II corelează puternic negativ cu toŃi factorii
KAI., din perspectiva acestor corelaŃii putând
afirma că o persoană cu cât este mai
perseverentă cu atât este mai puŃin originală
sau inovativă, mai supusă (se conformează cu
uşurinŃă deciziilor şefilor sau grupului de
muncă) şi mai eficientă. Pe de altă parte
sociabilitatea B.F. II corelează pozitiv cu

originalitatea, nesupunerea şi stilul inovativ
KAI, persoanele sociabile fiind recunoscute
(Kirton, 1976; Lattanzio, 1999), ca fiind mai
originale şi inovative şi mai nonconformiste,
comparativ cu persoanele mai puŃin sociabile.
O altă probă folosită în cercetarea
noastră - chestionarul DA 2.2006 - pune în
evidenŃă existenŃa unor trăsături accentuate,
adică a unor „însuşiri speciale sau trăsături a
căror intensitate depăşeşte media, favorizând
o pregnanŃă a manifestării respectivei trăsături”
(Leonhard, 1972), în sens pozitiv sau negativ,
în situaŃii de viaŃă diferite.

Tabelul 4. Tabelul corelaŃiilor dintre factorii B.F. II. şi DA 2 2006
Pearson Correlation

demonstativitate
hiperexactitate
hiperperseverenta
nestapanire
hipertimie
distimie
labilitate
exaltare
anxietate
emotivitate

SOCIABILITATE NESIGURANTA PERSEVERENTA
ALTRUISM
DESCHIDERE
(extroversiune)
(nevrozism)
(constiinciozitate)
(agreabilitate) (deschidere la nou)
.500**
-.188**
-.276**
.348**
.309**
-.206**
.158**
.546**
-.276**
-.335**
.020
.175**
-.062
-.119**
-.035
.133**
.240**
-.124**
-.016
.051
.420**
-.333**
-.206**
.350**
.341**
-.441**
.358**
.420**
-.384**
-.454**
-.004
.355**
-.190**
.088
.083
.081
.229**
-.065
.212**
.019
-.407**
.615**
.219**
-.251**
-.391**
-.179**
.392**
.102*
-.036
-.169**

**. Corelatia este semnificativa la un prag de 0.01
*. Corelatia este semnificativa la un prag de 0.05

Am identificat corelaŃii semnificative
multiple între factorii chestionarului B.F. II şi
dimensiunile accentuate D.A. 2.2006 (vezi
Tabelul 4). De exemplu, sociabilitatea B.F. II
corelează pozitiv cu demonstrativitatea (r =
.500) şi hipertimia (r = .420) şi negativ cu
distimia (r = -.441) şi anxietatea (r = -.407).
Altfel spus cu cât o persoană obŃine scoruri
mai mari la sociabilitate, cu atât este mai
dezinhibată, predispusă să se dezvăluie cu
uşurinŃă celorlalŃi (demonstrativitate), are un
surplus de enegie pe care o investeşte în
relaŃiile cu ceilalŃi (hipertimie), este mai puŃin
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anxioasă sau marcată de o afectivitate
negativă (distimie). Factorul nesiguranŃă B.F. II
corelează negativ cu hipertimia (r = -.333) şi
pozitiv cu anxietatea (r = .615), distimia (r =
.358), labilitatea (r = .355), şi emotivitatea (r =
.392). Astfel, cu cât o persoană are scoruri mai
mari la nesiguranŃă (nevrozism) cu atât ea are
şanse să fie mai anxioasă, mai emotivă, cu
tendinŃe distimice şi o labilitate psihică mult
mai pronunŃată, comparativ cu persoane cu
scoruri mici la acest factor (stabile emoŃional).
În mod similar, cu cât o persoană obŃine
scoruri mari la factorul persverenŃă B.F. II cu
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atât are şanse să aibă scoruri mari la
hiperexactitate şi distimie iar scorurile mari la
factorul altruism (B.F. II) corelează cu scorurile
mari la demonstrativitate şi hipertimie şi cu
scoruri mici la distimie. În fine, deschiderea
B.F. II corelează pozitiv cu demonstrativitatea
şi hipertimia şi negativ cu hiperexactitatea,
distimia şi anxietatea. În acest din urmă caz,
de exemplu, putem afirma faptul că persoanele
cu scoruri mari la deschidere (B.F. II) au
capacitatea de a sesiza şi folosi oportunităŃile
în relaŃiile cu ceilalŃi (demonstrativitate) şi
predispoziŃia de a se implica în proiecte
diverse şi multiple (hipertimia). În acelaşi timp
astfel de persoane au o înclinaŃie redusă spre
planificare şi verificare (hiperexactitate) şi o
dispoziŃie la polul opus seriozităŃii şi apatiei
specifice distimicului.

Concluzii
Reamintim că validitatea de conŃinut
pentru itemii Chestionarului B.F. II. a fost
verificată la începutul activităŃii de cercetare şi
construcŃie a itemilor prin proba experŃilor, în
timp ce consistenŃa internă a probei (măsură a
fidelităŃii şi estimare a pragului maxim al
validităŃii) a fost probată pe ambele loturi de
subiecŃi, obŃinând valori superioare pragului de
.700 (Alpha Cronbach).
În ceea ce priveste verificarea
validităŃii convergente, relaŃiile prezentate în
paragrafele anterioare credem că ilustrează în
mod convingător aspecte semnificative ale
acesteia. La o primă estimare, ca rezultate ale
acestor analize, putem afirma că am adus
probe concludente care să susŃină ideea
validităŃii
concurente
pentru
factorii
nesiguranŃă (nevrozism) şi sociabilitate
(extroversiune) prin corelaŃiile mari obŃinute de
aceşti factori cu factori similari din EPI
(Eysenck). Prin corelaŃii obŃinute între factorii
Inventarului Adapatare - Inovare K.A.I. (Kirton)
am probat validitatea concurentă a factorului
deschidere din B.F. II. şi o verificare parŃială a
factorului perseverenŃă (corelaŃii negative
superioare valorii .680 cu scala Adaptare Inovare). CorelaŃiile multiple stabilite între
factorii chestionarului construit de noi şi
dimensiunile accentuate puse în evidenŃă de
Chestionarul D.A. 2.2006, completează acest
tablou, oferind alte serii de corelaŃii
convergente convingătoare.
Specificăm faptul că o verificare
completă a validităŃii concurente a probei
construite de noi o vom considera încheiată

doar după realizarea unor studii care să pună
în relaŃie factorii chestionarului B.F. II. cu alte
probe similare construite după Modelul Big
Five. Numai după ce vom obŃine coeficienŃi de
corelaŃie la praguri superioare valorii ,600
pentru fiecare dintre perechile de factori
similari, din două sau mai multe probe similare
recunoscute, construite după modelul Big Five,
ne vom declara multumiŃi considerând
verificarea validităŃii concurente a probei
construite de noi satisfăcătoare.
Chestionarul construit de noi trece
printr-un proces de dezvoltare pentru a
surprinde întreaga plajă de semnificaŃii a
fiecărui factor din modelul Big-Five şi printr-un
proces de validare concurentă. Sunt de
asemenea în derulare şi studii de verificare a
fidelităŃii şi a validităŃii de criteriu (validitate
predictivă).
Prin itemii dihotomici egal dezirabili şi
absenŃa corelaŃiilor sau corelaŃiile mici dintre
factorii BF II şi scala de minciuna din cadrul
EPI (vezi Tabelul 2), proba construită de noi
credem că are şi avantajul unei rezistenŃe mari
la tendinŃa de faŃadă care apare în situaŃiile de
evaluare psihologică. Din acest motiv dar şi
datorită faptului că este o probă autohtonă,
construită „după mintea românului”, ne
propune să o impunem ca o probă validă ce
poate fi utilizată cu succes în procesul de
selecŃie profesională
Rezumat
Studiul a avut ca obiectiv construirea unui
chestionar standardizat autohton de evaluare a
personalităŃii, după modelul Big Five, chestionar
aplicabil în context organizaŃional fiind rezistent la
tendinŃa de faŃadă specifică situaŃiilor de selecŃie de
personal. Conceptele utilizate în fundamentarea
teoretică şi în construcŃia acestei probe au fost cele
subsumate modelului Big Five de evaluare a
personalităŃii. Metodele utilizate au fost cele
specifice construcŃiei şi validării primare a unei
astfel de probe: cele de definire şi descriere a
dimensiunilor cheie, de modelare a itemilor, de
verificare a validităŃii de conŃinut (proba experŃilor)
etc. Chestionarul rezultat a fost aplicat pe un lot de
524 de subiecŃi din cadrul populaŃiei generale.
Rezultatele obŃinute confirmă identificarea a 5
factori de personalitate, definiŃi de autori ca
sociabilitate, neîncredere, persistenŃă, altruism şi
deschidere, factori corespondenŃi ai celor cinci
descrişi în literatura de specialitate. Sunt analizate
relaŃiile celor cinci factori cu variabile semnificative
ale personalităŃii puse în evidenŃă de alte probe
psihologice aplicate în paralel pe acelaşi lot

73

(introversiune – extroversiune, stabilitate emoŃională
– nevrozism, originalitate, eficienŃă, conformism
etc.). Sunt descrise şi diferenŃele obŃinute în
scorurile pentru cei cinci factori în funcŃie de
variabilele vârstă, sex, studii şi nivel de venituri.
Cuvinte cheie: evaluarea personalităŃii, modelul Big
Five, validitate de conŃinut, validitate concurentă
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ImplicaŃiile factorilor cognitivi şi de personalitate în luarea deciziilor –
un model teoretico-explicativ
1

Delia Vîrgă
Universitatea de Vest din Timişoara

Abstract
This study is aimed to show the influence of cognitive and non-cognitive factors on decisional
efficiency through the design of a theoretical-explicative model and by testing it against reality.
This model reflects the link between cognitive variables, personality variables and decisional
performance.
The participants in this study (N=88) are managers in a IT&C company and have an average age
of 32.3 years and a average working seniority of 8.6 years, 74.9% being males and 25.1 % being
females.
The instruments used were California Psychological Inventory (CPI 260 items form), a
questionnaire for assessing the decisional style, a decision making questionnaire, decisional skills
test (BTPAC), and Raven standard test, Plus form, a questionnaire for assessing cognitive
complexity and Melbourne decision making questionnaire. In order to evaluate decisional
performance I developed an behaviorally anchored scale.
The evaluation of cognitive competencies, defined in behavioral terms like decision making
performance and cognitive complexity, together with the personality dimensions, help us to select
managers with an increased adaptive orientation to organizational change and a better decisional
performance.
Key words: decision making performance, cognitive complexity, organizational change.
Résumé
Cette étude vise à montrer l'influence des facteurs cognitifs et non-cognitifs sur l'efficacité de la
décision par l'élaboration d'un modèle théorique explicative qu’on le teste face la réalité. Ce
modèle reflète le lien entre les variables cognitives, les variables de la personnalité et la
performance décisionnelle.
Les participants à cette étude (N = 88) sont des cadres dans une compagnie IT & C qu’ils ont une
moyenne d'âge de 32,3 ans et une expérience de travail moyenne de 8,6 ans, 74,9% étaient
hommes et 25,1% femmes.
Les instruments utilisés étaient California Psychological Inventory (CPI –la forme avec 260 items),
un questionnaire pour évaluer le style décisionnel, un questionnaire de prise de décision, un test
décisionnel (BTPAC), et le test standard Raven, la forme Plus, un questionnaire d'évaluation de la
complexité cognitive et le questionnaire Melbourne de la prise de décision. Afin d'évaluer la
performance de décision, on a développé une échelle avec des ancres comportementales.
L'évaluation des compétences cognitives, définis en termes de comportement comme la
performance de prise de décision et la complexité cognitive, avec les dimensions de la
personnalité, nous aident à sélectionner les cadres avec une orientation accrue d'adaptation au
changement organisationnel et avec une meilleure performance décisionnel.
Mots clés : performance en prise de décision, complexité cognitive, changement organisationnel.
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Acest studiu are ca scop evidenŃierea
influenŃei factorilor cognitivi vs. non-cognitivi
asupra eficienŃei decizionale, prin construirea
şi testarea unui model teoretico-explicativ care
1
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evidenŃiază
legătura
dintre
variabilele
cognitive, variabilele de personalitate şi
performanŃa decizională.
Programele
de
schimbare
organizaŃională şi, în special, dezvoltarea
organizaŃională
sugerează
optimizarea
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performanŃelor individuale şi ale organizaŃiei
prin îmbunătăŃirea strategiilor de schimbare
atât la nivelul conducerii organizaŃiilor, cât şi la
nivelul sistemelor şi structurilor lor. Decizia
este un fenomen cheie în implementarea şi
susŃinerea schimbărilor organizaŃionale iar
adaptabilitatea la schimbare tinde să devină o
cerinŃă imperioasă pentru selecŃia şi evaluarea
personalului, fiind deja un deziderat al
organizaŃiilor în schimbare. De-a lungul
timpului au fost elaborate mai multe modele de
luarea deciziei, în special, sau de explicare a
cauzelor şi mecanismelor funcŃionale ale
managerilor
în
diferite
contexte
organizaŃionale, cum ar fi stresul ocupaŃional
(Pitariu, 2004). Este important să studiem
factorii individuali (atât de natură cognitivă, cât
şi cei legaŃi de personalitate) care pot anticipa
succesul decizional pentru a putea să
identificăm, pe baza acestora, persoanele care
au potenŃial să adopte decizii eficiente în medii
organizaŃionale
dinamice
şi
complexe,
specifice
situaŃiei
de
schimbare
organizaŃionale.
Actorii organizaŃionali trebuie să fie
instruiŃi astfel încât să-şi înŃeleagă propriile
reacŃii la schimbare sau reacŃiile proprii faŃă de
alŃi membri ai organizaŃiei, în condiŃiile
schimbării. Ei trebuie să ajungă să gândească
organizaŃia ca sistem complex adaptativ şi să
conştientizeze
faptul
că
dezvoltarea
organizaŃională este direct dependentă de
gradul personal de adaptabilitate. Capacitatea
de adaptare creşte pe măsură ce se observă,
analizează şi se diagnostichează problema cu
care se confruntă oamenii din organizaŃii, dar
şi organizaŃia în sine.
Managementul resurselor umane
într-un mediu dinamic se poate realiza cu
succes dacă sunt angajaŃi indivizi care sunt
capabili şi doresc să muncească într-un
mediu în schimbare. De aceea, sistemele
de selecŃie din organizaŃii trebuie să
identifice persoanele care au o mare
capacitate de adaptare la schimbarea
organizaŃională (Vîrgă, 2004).
În contextul organizaŃional, decizia la
nivel individual presupune valorizarea factorilor
psihologici de natură cognitivă, în special, în
estimarea eficienŃei decizionale. Complexitatea
cognitivă este o variablă individuală care
sprijină procesul decizional în condiŃiile
încărcării informaŃionale, incertitudinii şi
presiunii timpului. Capacitatea decizională
reprezintă evaluarea raŃionalităŃii decidentului,
respectiv sensibilitatea la erori şi euristici
cognitive. Aptitudinile cognitive generale sunt

76

garanŃia unui demers logico-formal în
derularea procesului decizional performant.
Factorii ce Ńin de structura de personalitate
intevin în situaŃii de schimbare organizaŃională
şi au valoare predictivă în performanŃa din
situaŃiile decizionale stresante. Aceste situaŃii
generează stres faŃă de care managerii
performanŃi dezvoltă modalităŃi eficiente de
control al stresului iar stilul de luarea deciziei
este o variabilă de interfaŃă între personalitate
şi mediu, respectiv situaŃia decizională. În
condiŃii de stabilitate organizaŃională, decizia
are caracteristici bine precizate şi se pot folosi
rutine în abordarea ei sau comportamente
bazate pe reguli. În aceste condiŃii sunt
importanŃi anumiŃi factori psihologici, în special
cei care corespund laturii cognitive. În condiŃii
de schimbare, nevoia de adaptare generează
potenŃarea unor variabile mai nuanŃate de
factură cognitivă şi de personalitate.
Teoria procesării informaŃiei relevă
limitele raŃionalităŃii decidenŃilor şi modalităŃile
adaptative folosite de aceştia în vedea
adaptării la complexitatea şi dinamica mediului
organizaŃional. Cercetările recente susŃin ideea
că decizia în contexte de schimbare impune
cerinŃe deosebite faŃă de decizia în contexte
stabile, în care informaŃia este procesată mai
mult sau mai puŃin automat iar cerinŃele
comportamentale sunt explicite. Un alt rezultat
interesant este că diferenŃele individuale de
adaptabilitate (exprimate prin factori de
personalitate) sunt predictori mai buni decât
aptitudinile cognitive generale.
Pornind de la aceste premise, am
considerat că variabilele psihologice, atât cele
cognitive, cât şi cele de personalitate, în
context
organizaŃional
influenŃează
performanŃa
decizională,
în
condiŃiile
schimbărilor rapide de mediu, fiind
predictori ai adaptabilităŃii la schimbare.
Identificarea
influenŃei
variabilelor
individuale
şi
organizaŃionale
asupra
performanŃei decizionale, în contextul
schimbării organizaŃionale, creează premisa
identificării adaptabilităŃii la schimbare,
precum
şi
modelarea
atitudinilor
şi
comportamentelor adaptative ale actorilor
implicaŃi
în
programe
de
schimbare
organizaŃională.
Modelul proiectat de noi are ca scop
identificarea relaŃiilor dintre factorii cognitivi şi
de personalitate care contribuie la predicŃia
performanŃei decizionale din organizaŃiile în
schimbare. Modelul vizează nivelul individual
al deciziei, în context organizaŃional, nu la nivel
de mecanism de realizare a procesului
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deciziei, ci se referă la factori psihologici care
pot estima succesul ca decidenŃi ai
managerilor din organizaŃiile în schimbare.

performanŃei decizionale în condiŃii de
schimbare organizaŃională, s-a proiectat un
model teoretic care trebuie verificat empiric, în
context organizaŃional real (Figura 1).

Pentru a identifica influenŃa factorilor
cognitivi
şi
de
personalitate
asupra
LUMEA EXTERNĂ

Mediu
MediuOrganizaŃional
OrganizaŃional

Mecanisme
Mecanisme
de
de coping
coping
decizional
decizional

Comportament
Comportament
decizional
decizional
(performanŃa)
(performanŃa)

STIL
STIL DECIZIONAL
DECIZIONAL

Personalitate
Personalitate
Factori
Factori cognitivi
cognitivi
LUMEA INTERNĂ

Figura 1. Modelul teoretico-explicativ al deciziei la nivel individual

Prin
acest
model,
cercetarea
dobândeşte un caracter mixt, atât explicativ –
prin izolarea şi identificarea influenŃei celor
două categorii de variabile: cognitive şi de
personalitate asupra performanŃei decizionale,
cât şi predictiv, prin posibilitate de a estima
performanŃa decizională la nivel organizaŃional
pentru potenŃialii candidaŃi în procesul de
selecŃie, pe baza unor predictori testaŃi
anterior.
În categoria factorilor cognitivi incluşi
în model se găsesc: aptitudinile cognitive
generale,
capacitatea
decizională
şi
complexitatea cognitivă.
Aptitudinea cognitivă poate fi definită
ca fiind capacitatea fundamentală de gândire
şi încorporează componente ale abilităŃii de
învăŃare şi adaptare (Jensen, 1980, Schmidt,
2002). Este înŃeleasă ca fiind capacitatea de
procesare a informaŃiilor complexe sau
capacitatea de a rezolva problemele din viaŃa
reală (Flynn, 1987).
Aptitudinile cognitive generale sunt
unele dintre cele mai puternice diferenŃe
individuale folosite ca predictori ai performanŃei
în sarcină, dincolo de situaŃii, organizaŃii sau
posturi. Evaluarea aptitudinilor cognitive este

necesară într-o piaŃă globală de mare
competitivitate. Este necesar însă să luăm în
calcul şi alte variabile cognitive care să
exploreze mai nuanŃat potenŃialul adaptativ al
managerilor la schimbarea organizaŃională.
Capacitatea
decizională,
definită
ca
sensibilitatea la erori şi euristici cognitive, ne
poate ajuta să evaluăm modul în care
managerii rezistă la aceste erori decizionale
datorită capacităŃii limitate de procesare a
informaŃiei.
Complexitatea cognitivă se referă la
abilitatea
de
a
diferenŃia
perspective
alternative şi de a integra aceste perspective
în procesul luării deciziei. Complexitatea
cognitivă ridicată presupune folosirea de către
indivizi a unui mare număr de dimensiuni în
perceperea şi evaluarea mediului; aceştia fac
diferenŃe subtile şi nuanŃate, ceea ce ajută la
tolerarea mai bună a ambiguităŃii şi
incertitudinii, respectiv la creşterea capacităŃii
adaptative la dinamica mediului organizaŃional.
Cercetările din ultimii 40 de ani au
demonstrat că dimensiunile personalităŃii au un
impact puternic asupra performanŃei în muncă
şi asupra altor criterii relevante din organizaŃii
(cum ar fi, absenteismul, comportamentul
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contraproductiv, promovarea, fluctuaŃia de
personal) şi, în consecinŃă, sunt acum
acceptate ca instrumente utile în selecŃia de
personal şi incluse în multe modele de
performanŃă a muncii (Hunter, Schmidt,
Rauschenberger şi Jayne, 2001). De
asemenea, Anderson şi Cunningham-Snell
(2000) au demonstrat că testele de
personalitate măsoară variabile care nu pot fi
evaluate prin alte metode de selecŃie şi
furnizează o varianŃă unică în explicarea
criteriului.
Stilul decizional a fost definit ca fiind
„modelul de răspuns obişnuit manifestat de un
individ confruntat cu o situaŃie decizională.
Stilul decizional nu este o trăsătură de
personalitate, ci o reacŃie bazată pe obişnuinŃă
într-un context decizional” (Scott şi Bruce,
1995).
VigilenŃa este considerată o strategie
adaptativă în luarea deciziei pe când evitarea
defensivă manifestată ca evitare, amânare sau
hipervigilenŃă sunt considerate strategii
maladaptative. Luarea deciziei în manieră
vigilentă este o activitate cognitivă complexă.
Persoanele care optează pentru acest stilul
vigilent de control al stresului sunt
caracterizate printr-o complexitate cognitivă,
adică o capacitate de a interpreta problemele
în multiple feluri şi folosirea unui număr mare
de dimensiuni în realizarea raŃionamentelor.
De asemenea, au o mare nevoie de
cunoaştere, respectiv de a procesa informaŃia
într-o manieră elaborată. Pe de altă parte,
persoanele hipervigilente au o intoleranŃă la
ambiguitate şi un stil intuitiv, de încercare şi
eroare în rezolvarea situaŃiilor decizionale.
S-a
presupus
că
nevoia
de
adaptabilitate la schimbarea organizaŃională
implică valorizarea mai nuanŃată a factorilor
cognitivi implicaŃi în performanŃa decizională.
De asemenea, se estimează accentuarea în
mai mare măsură a influenŃei factorilor de
personalitate asupra capacităŃii adaptative a
managerilor.
Variabilele de tip stil: stil decizional
raŃional şi vigilenŃa ca stil de management
adaptativ la stresul decizional, au valoare de
variabile mediatoare în cadrul modelului dar şi
de indicatori ai abordării adaptative în luarea
deciziilor
din
situaŃii
de
schimbare
organizaŃională.
PerformanŃa
decizională
a
fost
considerată un tip specific de performanŃă în
sarcină şi este importantă în activitatea
managerială în care complexitatea sarcinilor
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valorizează în mai mare măsură factorii
cognitivi iar nevoia de decizii corecte este
imperios necesară.
Modelul propus de noi a fost testat în
condiŃii organizaŃionale reale, la nivel
managerial. Pe baza lui, se pot identifica
predictori ai eficienŃei decizionale în contextul
schimbării
organizaŃionale,
necesari
performanŃei adaptative a managerilor.
Decizia este un prim pas al soluŃiei
adoptate pentru a implementa schimbarea
organizaŃională şi este influenŃată de
aptitudinile cognitive şi de trăsăturile de
personalitate ale managerilor, de stilul
decizional, precum şi de mecanismul de
apărare folosit de aceştia în situaŃiile de
conflict decizional.
Identificarea influenŃei variabilelor
cognitive şi de personalitate asupra
eficienŃei deciziei creează premisa modelării
atitudinilor şi comportamentelor decizionale ale
managerilor implicaŃi în programe de
schimbare organizaŃională.
Obiectivele cercetării
Cercetarea îşi propune identificarea
factorilor psihologici care contribuie la succesul
ca decidenŃi a managerilor din organizaŃiile în
schimbare, iar ipoteza de la care porneşte este
că factorii cognitivi şi de personalitate
acŃionează într-o manieră diferită, mai
nuanŃată, în predicŃia performanŃei decizionale
în condiŃii de schimbare organizaŃională, faŃă
de condiŃiile de stabilitate organizaŃională.
Metodologia cercetării
Această cercetare este o cercetare
explorativă, ce vizează discutarea unui model
teoretico-explicativ prin care se urmăreşte
identificarea predictorilor ce duc la performanŃa
decizională din organizaŃiile în schimbare.
ParticipanŃi
ParticipanŃii la cercetare sunt 88 de
subiecŃi care ocupă poziŃii manageriale în
organizaŃia studiată.
Vârsta medie a participanŃilor a fost
32.3 ani (variind între minim 22 ani şi maxim
56 ani).
Vechimea medie în muncă a fost de
8.6 ani. Vechimea medie pe postul actual a
fost 3.1 ani.
DistribuŃia în funcŃie de sex arată că
74.9% dintre subiecŃi sunt bărbaŃi şi 25.1 %
femei, după cum relevă Figura 2.
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masculin

feminin

74,9
25,1

Figura 2. DistribuŃia subiecŃilor pe sexe

Instrumente
Inventarul Psihologic California (CPI)
(Gough, 1987) este un chestionar creion-hârtie
cu auto-administrare compus din 260 itemi,
afirmaŃii (folk concepts) pe care subiectul trebuie
să le marcheze dacă din punctul lui de vedere le
consideră “adevărate” sau “false”. CPI
evaluează trăsăturile de personalitate în context
de
normalitate,
pune
în
evidenŃă
comportamentul
persoanei
în
relaŃiile
interpersonale
cotidiene
(Gough,
1987).
Adaptarea pentru populaŃia românească a fost
realizată de prof. univ. dr. Horia D. Pitariu.
Scalele care intră în componenŃa CPI şi pe care
le-am utilizat, sunt următoarele: DominanŃă (Do),
Capacitatea de statut (Cs), Sociabilitatea (Sy),
PrezenŃa socială (Sp), Acceptarea de sine
(Sa), IndependenŃa (In), Empatia (Em),
Responsabilitatea (Re), Conformismul social
(So), Autocontrolul (Sc), Impresia bună (Gi),
Comunalitatea
(Cm),
Sănătatea
(Wb),
ToleranŃa (To), Realizarea prin conformism
(Ac), Realizarea prin independenŃă (Ai),
FluenŃă conceptuală (Cf), Sensitivitate (Sn),
Flexibilitatea (Fx), Perspicacitate (Is), PotenŃial
managerial (Mp), Orientare spre muncă (Wo),
Temperament creativ (Ct), Leadership (Lp),
Amicalitate (Ami), Orientare spre aplicarea
legii (Leo), Ostilitate (Hos), Luptător (Fght),
organizate în următoarele dimensiuni:
 RelaŃionarea cu alŃii;
 Managementul de sine;
 MotivaŃie şi stil de gândire;
 Caracteristici personale;
 Măsuri legate de muncă.
Modelul teoretic cuboid dezvoltat de H.
Gough descrie patru stiluri de viaŃă sau tipuri
de oameni (Alfa, Beta, Gama şi Delta) definite
prin combinarea a doi vectori, v1 şi v2, un al
treilea, v3 explicând nivelul de realizare
(Pitariu şi Iliescu, 2006).

Chestionarul de stil decizional general
(GDMS) a fost dezvoltat în SUA de Scott şi
Bruce (1995) pe baza unui eşantion de ofiŃeri
de armată şi studenŃi ca răspuns la nevoia de
a avea un instrument de determinare stilul de
luarea deciziei, la nivel individual, pornind de la
premisa că există diferenŃe individuale în ceea
ce priveşte modul de evaluare şi selecŃie a
alternativelor decizionale. Studiile ulterioare au
oferit un suport empiric considerabil pentru
acest chestionar (Loo, 2000). Chestionarul,
format din 25 de itemi, oferă scorurile la cinci
stiluri de decizie preferate:






Stilul raŃional,
Stilul dependent;
Stilul ezitant;
Stilul intuitiv;
Stilul spontan.

Cei 25 de itemi sunt prezentaŃi
subiecŃilor împreună cu o scală de tip Likert cu
5 trepte, de la dezacord puternic la acord
puternic, fiind precedaŃi de următoarea
afirmaŃie: „Următoarele afirmaŃii descriu felul în
care oamenii iau decizii importante. Va rugăm
să indicaŃi gradul Dvs. de acord sau dezacord
pentru fiecare afirmaŃie.”
Scalele GDMS sunt valide pentru
eşantioane de ofiŃeri militari, studenŃi, ingineri
şi tehnicieni, coeficienŃii Cronbach
variind
între: 0.77–0.85 pentru stilul RaŃional; 0.78 0.84 pentru stilul Intuitiv; 0.62–0.86 pentru
stilul Dependent; 0.84–0.94 pentru stilul
Evitant şi între 0.83–0.87 pentru stilul Spontan
(Loo, 2000, Scott & Bruce, 1995).
Testul de capacitate decizională
face parte din Bateria BTPAC şi evaluează
raŃionalitatea
decidentului,
respectiv
“sensibilitatea redusă la erorile decizionale”.
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Testul a fost realizat pe baza cercetărilor
celebrilor A. Tversky şi D. Kahneman în
domeniul raŃionalităŃii limitate şi a constat în
standardizarea unor situaŃii experimentale.
Testul conŃine 14 itemi care descriu situaŃii
decizionale şi prezintă alternativele pentru care
pot opta subiecŃii, fiind construiŃi sub forma
unor situaŃii cu răspunsuri la alegere.
ConsistenŃa internă a probei este 0,61
(coeficientul Alfa Cronbach).
Testul
Matricele
Progresive
Standard, forma Plus, a fost elaborate de J.
Raven şi adaptat pe populaŃia românească în
2003 (coordonator Anca DomuŃa). Această
formă a fost elaborată pentru a discrimina în
rândul persoanelor care obŃin performanŃe
superioare. ConŃine 60 de itemi, fiind una
dintre cele mai eficiente modalităŃi de evaluare
a factorului g sau a funcŃionării intelectuale
generale.
Testul
Matricele
Progresive
Standard este alcătuit din 5 serii a câte 12
itemi, fiecare dintre acestea începând cu o
problemă simplă şi crescând în dificultate.
Studiile
au
demonstrate
proprietăŃile
psihometrice ale probei (vezi Manualul Raven,
2003).
SubiecŃii trebuie să decidă ce figură
dintr-un set de 8 figuri se potriveşte cu un set
de alte opt figuri. Scorurile ridicate indică
capacitate intelectuală ridicată. Testul este
folosit pe scară largă pentru a evalua
inteligenŃa generală şi este etalonat pentru
diferite tipuri de populaŃii.
Chestionar
de
complexitate
cognitivă cuprinde 22 de itemi si conŃine 5
scale: metacogniŃie, influenŃă socială, dorinŃă
de cunoaştere, toleranŃă la ambiguitate şi
deschidere spre nou. Măsoară capacitatea de
procesare a informaŃiilor din surse multiple.
Complexitatea cognitivă se referă la abilitatea
de a diferenŃia perspective alternative şi de a
integra aceste perspective în procesul luării
deciziei. ConsistenŃa internă pentru întreg
chestionarul este egală cu .74 (N=195), ceea
ce semnifică o consistenŃă internă adecvată.
Chestionarul
de
decizie
Melbourne (MDMQ), elaborat de Mann
(1997), este un instrument de măsurare a
mecanismelor de apărare în conflictul
decizional. ConŃine patru scale: vigilenŃa (6
itemi, alfa Cronbach= .80), hipervigilenŃa (5
itemi, alfa Cronbach= .74), amânare (5
itemi, alfa Cronbach = .81) şi evitare (6
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itemi, alfa Conbach = .87), scale ce sunt
evidenŃiate de răspunsurile la 22 de itemi.
Acest chestionar a fost obŃinut prin
modificarea chestionarului de decizie
Flinders, elaborat de Mann (1982), care
conŃinea 6 scale şi 31 de itemi. Mann
(1982) a dezvoltat chestionarul iniŃial
bazându-se pe definiŃiile, descrierile şi
exemplele modelelor de control al stresului
decizional descrise de Janis şi Mann
(1977).
Pentru performanŃa decizională sa utilizat o scală de evaluare cu ancore
comportamentale
construită
pe
baza
specificului
organizaŃiei,
pe
baza
algoritmului prezentat in literatura de
specialitate (Pitariu, 2000).
Procedura
Instrumentele
de
evaluare
a
dimensiunilor psihologice prezentate au fost
aplicate colectiv, în mai multe sesiuni de lucru,
organizate la nivel departamental, întregului
eşantion de subiecŃi selectaŃi din organizaŃia
studiată.
Testarea modelului a fost realizată în
mediu organizaŃional natural, respectiv într-o
companie
multinaŃională
din
domeniul
telecomunicaŃiilor, numită Alfa. Momentul
testării a coincis cu debutul unei perioade de
profunde schimbări la nivel strategic, care s-au
reflectat în mod diferit la nivel organizaŃional şi
departamental. OrganizaŃia este structurată pe
cinci departamente dintre care patru produc
soft pentru telefonie fixă, mobilă, transmisia de
date pe fibră optică şi servicii conexe telefoniei
mobile şi un departament de operaŃiuni care
oferă suport tehnic la clienŃi pentru instalarea,
întreŃinerea şi îmbunătăŃirea centralelor
telefonice. Pe lângă aceste departamente
tehnice, mai există şi departamente de suport:
financiar, resurse umane şi unul de ofertare
care este localizat în Bucureşti. Cercetarea a
fost derulată în departamentele tehnice din
Timişoara,
cu
acordul
organizaŃiei
şi
cooperarea directorilor de departament.
Rezultate
DistribuŃia preferinŃelor pentru stiluri
decizionale în compania Alfa, prezentată în
Figura 3 indică faptul că stilul dominant este
cel raŃional.
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12,51

RaŃional

Intuitiv

Dependent

Spontan

Ezitant

Figura 3. PreferinŃe pentru stilul decizional în compania Alfa (medii)

Stilul decizional raŃional presupune o
preferinŃă puternică pentru folosirea logicii şi
raŃionamentului în luarea deciziilor. Atunci
când sunt luate decizii subiecŃii ce preferă stilul
raŃional utilizează deseori analize de tip costbeneficiu sau SWOT.

Cel mai puŃin preferat este stilul
decizional spontan, care presupune decizii
rapide, impulsive, bazate pe analize sumare
ale contextelor.

12,00
10,00

10,14

8,00
6,00
4,00

2,89
2,07

2,00

2,70

0,00
vigilenŃa

evitare

amânare

hiper-vigilenŃă

Figura 4. PreferinŃe pentru mecanisme de apărare în cazul conflictelor decizionale în compania Alfa

Din Figura 4 rezultă că mecanismul de
apărare preferat în cazul unui conflict
decizional este vigilenŃa, ce presupune opŃiuni
pentru clarificarea obiectivelor care trebuiesc
atinse prin luarea deciziei, căutarea atentă a
informaŃiilor
relevante,
asimilarea
fără
prejudecăŃi a informaŃiilor şi evaluarea
prudentă a alternativelor înainte de luarea unei
decizii.

În continuare, s-a calculat media şi
abaterea standard a variabilelor studiate, atât
la nivelul întregului eşantion studiat, cât şi la
nivel subeşantioanelor formate din persoane
care ocupă funcŃii manageriale şi cei care au
funcŃii executive. Datele sunt reprezentate în
Tabelul 1.
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Tabelul 1. Statistici descriptive pentru variabilele studiate

Scale CPI

Medie
Eşantion
total,
N=196

Ab.
Std

Min

DO

20,04

4,61

CS

12,61

SY

15,85

SP

17,84

Ab.
Std

7

27

20,98

3,78

19,27

5,08

2,52

3

18

12,58

2,31

12,63

2,70

4,08

4

21

16,28

3,69

15,49

4,36

3,86

7

28

17,43

3,64

18,18

4,02

13,81

3,07

6

20

13,86

2,79

13,77

3,30

14,37

2,55

6

19

14,76

2,45

14,06

2,59

EM

14,37

2,99

6

24

14,32

2,72

14,41

3,20

RE

17,56

2,68

9

22

17,44

2,48

17,65

2,84

SO

26,51

2,98

16

32

26,56

3,24

26,46

2,77

SC

19,10

3,76

8

27

19,07

4,06

19,13

3,51

GI

20,63

4,87

10

30

20,45

4,85

20,77

4,91

CM

18,18

1,20

15

20

18,10

1,15

18,25

1,25

WB

16,28

2,26

9

20

16,23

2,29

16,32

2,25

TO

12,83

2,83

7

18

12,63

2,64

13,00

2,98

AC

24,23

3,10

13

29

24,61

2,99

23,93

3,17

AI

15,23

2,73

7

21

15,05

2,55

15,38

2,87

CF

23,20

3,09

14

28

23,43

2,83

23,01

3,29

IS

13,77

2,03

8

19

13,72

2,19

13,81

1,90

FX

7,97

3,53

1

17

7,60

3,07

8,27

3,85

SN

8,18

2,52

4

14

7,98

2,41

8,35

2,61

MP

16,16

3,52

7

24

16,51

3,16

15,87

3,77

WO

19,54

2,61

14

25

19,41

2,34

19,64

2,82

CT

15,20

3,22

8

23

14,82

3,27

15,51

3,16

LP

40,30

6,34

23

50

40,84

5,93

39,85

6,65

AMI

19,81

3,60

8

26

19,65

3,54

19,94

3,66

LEO

18,42

2,70

10

23

18,70

2,75

18,19

2,65

TM

13,43

1,99

7

18

13,75

1,66

13,17

2,20

BMS

29,23

5,50

16

38

29,33

4,77

29,15

6,05

BFM

13,91

2,69

6

22

13,69

2,73

14,08

2,66

ANX

3,55

1,18

0

6

3,68

1,19

3,44

1,17

NAR

18,69

4,68

9

32

19,44

4,77

18,07

4,55

DSD

17,38

2,76

11

23

17,28

2,61

17,46

2,89

DAC

12,55

2,45

5

19

12,39

2,29

12,69

2,59

Capacitate decizională
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Medie
Non-manageri
N=108

IN

FF
Capacitate intelectuală – Raven

Strategii de
control al stresului
decizional

Ab.
Std

SA

HOS

Complexitate
cognitivă

Max

Medie
Manageri
N=88

7,47

2,96

0

15

7,44

2,72

7,50

3,15

14,38

2,57

6

20

14,68

2,29

14,13

2,77

31

40,35

5,00

54

41,00

5,71

39,81

4,28

1

5,33

1,76

9

5,83

1,56

4,92

1,82

Abilitate
metacognitivă

23,93

3,34

15

30

24,80

2,86

23,23

3,55

InfluenŃă socială

17,26

2,86

6

24

17,74

2,66

16,87

2,97

17,63

2,87

6

24

18,17

2,66

17,19

2,97

17,24

2,76

6

24

17,58

2,76

16,97

2,75

19,89

2,73

6

27

20,16

2,34

19,68

3,00

96,15

9,12

76

121

98,44

9,24

94,28

8,62

ToleranŃă la
ambiguitate
DorinŃa de
Cunoaştere
Orientare spre
Nou
Complexitate
Cognitivă - total
VigilenŃă

10,14

1,43

5

12

10,06

1,37

10,20

1,48

Evitare

2,89

2,11

0

11

2,51

2,16

3,19

2,03
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Medie
Eşantion
total,
N=196

Stil
decizional

EficienŃă
decizională

Ab.
Std

Min

Max

Medie
Manageri
N=88

Ab.
Std

Medie
Non-manageri
N=108

Ab.
Std

Amânare

2,07

1,54

0

8

1,89

1,42

2,21

1,62

Hiper-vigilenŃă

2,70

1,78

0

10

2,69

1,62

2,70

1,92

Stil RaŃional

21,16

2,50

14

25

21,28

2,41

21,06

2,57

Stil Intuitiv

17,73

2,93

8

25

17,98

2,67

17,53

3,13

Stil Dependent

16,13

3,39

7

23

16,36

3,46

15,94

3,33

Stil Spontan

12,51

3,44

5

23

12,07

3,38

12,87

3,47

Stil Ezitant

14,63

3,18

7

24

14,80

3,29

14,49

3,10

Decizii tactice

6,00

2,72

0

12

6,18

2,72

5,85

2,73

Nivel de
încredere decizii tactice

7,92

1,76

0

10

7,99

1,75

7,86

1,77

Decizii strategice

5,77

2,92

0

12

5,98

3,00

5,61

2,86

Nivel de
încredere decizii strategice

7,22

1,81

0

10

7,29

1,78

7,16

1,85

CorelaŃii
Din corelaŃiile dintre variabilele de
personalitate şi variabilele vârsta şi vechime
prezentate în Tabelul 2 rezultă că persoanele
din organizaŃie, pe măsură ce avansează în
vârstă, devin mai conformiste, dau dovadă de
mai puŃină flexibilitate, preferă predictibilitatea
şi consistenŃa, se simt inconfortabil cu

ambiguitatea, lucrează programat şi planificat,
sunt bine organizate, îşi îmbunătăŃesc relaŃiile
cu oamenii, sunt mai bune în a explica deciziile
altora dar devin mai insensibile la sentimentele
altora şi orientate spre acŃiune. Au tendinŃa de
a folosi în mai mică măsură stilul de control
ezitant în stresul decizional şi sunt raŃionali în
luarea deciziei.

Tabelul 2. CorelaŃii semnificative între datele demografice, variabilele de personalitate şi cognitive pe tot
eşantionul
Vârsta
Vârsta

Vechime

Vechime post

DO - DominanŃă

AC – Realizare prin conformism

FX - Flexibilitate

SN - Sensitivitate

LP – PotenŃial de leadership

Complexitate Cognitivă

Mecanismul de
decizional-evitare

control

al

Stil decizional-raŃional

r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N

0,949
0,000
191
0,386
0,000
188
0,176
0,014
193
0,236
0,001
193
-0,231
0,001
193
-0,141
0,050
193
0,152
0,035
193
0,301
0,000
193

r
p
N
r
p
N

-0,148
0,040
193
0,157
0,029
193

Vechime
0,949
0,000
191

Vechime pe post
0,386
0,000
188
0,400
0,000
188

0,400
0,000
188
0,215
0,003
191
0,242
0,001
191
-0,223
0,002
191

0,166
0,021
191
0,284
0,000
191

stresului
-0,169
0,020
191
0,141
0,052
191
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În Tabelul 3 sunt prezentate corelaŃiile
dintre variabilele incluse în model. Se observă
că aptitudinile cognitive generale corelează

semnificativ cu stilul decizional raŃional şi cu
criteriul de performanŃă.

Tabelul 3. CorelaŃii între variabilele cognitive şi de personalitate şi cele de stil (raŃional şi vigilenŃa) şi criteriu de
performanŃă la nivel executiv
Strategii de
decizional

Stil decizional
RaŃional

Intuitiv

Dependent

Spontan

Ezitant

VigilenŃă

control

Evitare

al

stresului

Amânare

HipervigilenŃă

PerformanŃa

Capacitate
intelectuală

r

0,217

-0,025

-0,228

-0,052

0,068

-0,028

-0,082

-0,122

-0,128

0,225

p

0,043

0,818

0,033

0,628

0,529

0,796

0,448

0,257

0,235

0,035

Capacitate
Decizională

r

-0,008

0,068

0,012

-0,039

-0,092

0,225

-0,046

-0,035

-0,071

0,202

p

0,938

0,527

0,914

0,716

0,392

0,035

0,673

0,746

0,510

0,059

Complexitate
Cognitiva

r

0,288

0,283

0,013

-0,134

-0,283

0,089

-0,236

-0,149

-0,094

-0,011

p

0,006

0,008

0,908

0,213

0,008

0,410

0,027

0,167

0,382

0,916

Scale CPI
DO

r

-0,027

-0,103

-0,116

-0,353

0,113

-0,058

-0,230

-0,230

-0,288

-0,033

p

0,802

0,341

0,280

0,001

0,297

0,594

0,031

0,031

0,006

0,758

CS

r

-0,038

-0,044

-0,100

-0,164

-0,024

-0,199

-0,076

-0,148

-0,136

-0,009

p

0,724

0,681

0,354

0,127

0,828

0,062

0,481

0,169

0,207

0,937

SY

r

-0,029

0,073

-0,134

-0,387

0,203

-0,099

-0,291

-0,227

-0,360

-0,054

p

0,791

0,499

0,212

0,000

0,058

0,359

0,006

0,033

0,001

0,620

SP

SA

IN

EM

RE

SO

SC

GI

CM

WB

TO

AC

AI

CF
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r

-0,065

0,079

-0,189

-0,328

0,123

-0,180

-0,196

-0,244

-0,193

-0,095

p

0,546

0,464

0,078

0,002

0,255

0,093

0,067

0,022

0,071

0,381

r

0,020

-0,041

-0,120

-0,331

0,025

-0,106

-0,336

-0,225

-0,312

-0,234

p

0,857

0,707

0,266

0,002

0,821

0,324

0,001

0,035

0,003

0,029

r

-0,090

0,006

-0,229

-0,332

0,136

-0,246

-0,137

-0,186

-0,201

0,007

p

0,407

0,954

0,032

0,002

0,205

0,021

0,203

0,082

0,061

0,948

r

-0,070

0,074

-0,107

-0,150

0,092

-0,107

-0,102

-0,068

-0,134

-0,060

p

0,516

0,494

0,323

0,163

0,393

0,321

0,342

0,529

0,213

0,576

r

0,058

0,069

0,090

-0,094

-0,024

0,020

-0,030

-0,149

-0,043

0,213

p

0,594

0,522

0,407

0,383

0,824

0,856

0,782

0,166

0,691

0,047

r

0,066

-0,081

-0,079

-0,202

-0,109

-0,010

-0,064

-0,151

0,015

0,090

p

0,539

0,454

0,466

0,059

0,313

0,928

0,553

0,160

0,887

0,404

r

0,237

0,001

0,115

0,157

-0,192

0,115

0,097

-0,011

0,026

0,062

p

0,026

0,991

0,285

0,143

0,074

0,285

0,369

0,922

0,811

0,564

r

0,194

0,035

0,098

-0,096

-0,177

0,083

-0,129

-0,205

-0,120

0,103

p

0,070

0,749

0,362

0,373

0,098

0,443

0,231

0,056

0,267

0,339

r

0,048

0,223

0,046

0,123

0,213

0,026

-0,054

-0,106

0,116

-0,020

p

0,659

0,037

0,673

0,253

0,046

0,813

0,618

0,325

0,281

0,850

r

0,147

0,080

-0,070

-0,172

-0,018

-0,030

-0,166

-0,187

-0,198

0,089

p

0,172

0,459

0,516

0,110

0,866

0,782

0,123

0,081

0,065

0,412

r

0,129

0,089

-0,042

-0,075

-0,055

-0,035

-0,091

-0,141

-0,164

-0,017

p

0,230

0,412

0,700

0,490

0,608

0,743

0,399

0,191

0,126

0,871

r

0,107

-0,056

0,013

-0,171

-0,002

0,073

-0,144

-0,274

-0,122

0,121

p

0,323

0,605

0,907

0,112

0,983

0,499

0,182

0,010

0,257

0,261

r

0,168

0,078

-0,024

0,048

0,008

0,213

0,108

0,132

-0,108

-0,143

p

0,118

0,472

0,824

0,660

0,941

0,047

0,316

0,222

0,318

0,184

r

0,004

0,039

-0,228

-0,232

0,127

0,038

-0,080

-0,163

-0,196

0,106

Studii şi Cercetări
Strategii de
decizional

Stil decizional

IS

FX

control

RaŃional

Intuitiv

Dependent

Spontan

Ezitant

VigilenŃă

Evitare

al

stresului

Amânare

HipervigilenŃă

PerformanŃa

p

0,973

0,716

0,033

0,030

0,238

0,724

0,460

0,130

0,067

0,325

r

0,026

0,052

-0,163

-0,153

-0,034

-0,014

-0,064

-0,159

-0,038

0,047

p

0,807

0,630

0,130

0,155

0,755

0,899

0,555

0,139

0,726

0,664
0,036

r

-0,140

0,021

-0,045

0,176

0,034

-0,019

0,206

0,256

0,100

p

0,193

0,844

0,679

0,101

0,753

0,859

0,054

0,016

0,354

0,736

SN

r

-0,257

0,088

0,080

0,161

0,085

0,070

0,181

0,168

0,051

0,311

p

0,016

0,417

0,460

0,133

0,430

0,516

0,091

0,118

0,636

0,003

MP

r

0,238

-0,108

-0,010

-0,190

-0,113

-0,076

-0,136

-0,131

-0,223

-0,042

p

0,026

0,318

0,927

0,077

0,296

0,482

0,205

0,225

0,037

0,699

WO

CT

LP

AMI

LEO

HOS

FF

r

0,100

-0,137

-0,094

-0,108

-0,275

-0,029

-0,049

-0,125

-0,133

0,038

p

0,356

0,204

0,384

0,314

0,010

0,789

0,652

0,248

0,216

0,724

r

-0,027

0,089

-0,107

0,015

0,195

-0,064

0,026

0,099

-0,045

-0,081

p

0,803

0,410

0,322

0,892

0,069

0,551

0,808

0,356

0,675

0,453

r

0,120

-0,023

-0,119

-0,423

0,007

0,271

-0,238

-0,307

-0,324

0,018

p

0,266

0,833

0,268

0,000

0,952

0,011

0,026

0,004

0,002

0,869

r

0,187

0,045

0,034

-0,077

-0,075

0,104

-0,092

-0,136

-0,139

0,114

p

0,081

0,675

0,753

0,477

0,485

0,336

0,395

0,206

0,196

0,289

r

0,039

-0,009

-0,047

-0,435

-0,036

0,014

-0,247

-0,263

-0,284

0,086

p

0,719

0,935

0,666

0,000

0,739

0,899

0,020

0,013

0,007

0,425

r

-0,018

0,016

0,074

0,179

0,062

0,076

0,168

0,108

0,271

-0,048

p

0,870

0,885

0,492

0,095

0,569

0,479

0,118

0,315

0,011

0,658

r

0,096

0,035

-0,081

-0,286

0,062

-0,093

-0,190

-0,256

-0,312

-0,086

p

0,374

0,749

0,452

0,007

0,569

0,387

0,076

0,016

0,003

0,425

Capacitatea decizională corelează
semnificativ cu vigilenŃa, ca stil de control al
stresului adaptativ şi cu eficienŃa decizională.
Complexitatea cognitivă are o legătură
directă semnificativă cu stilul decizional
raŃional dar şi intuitiv şi o legătură indirectă cu
stilul decizional ezitant şi cu evitarea, ca
mecanism de control nonadaptativ al stresul
decizional.
De
asemenea,
dimensiunile
personalităŃii corelează cu stilul decizional
raŃional şi cu vigilenŃa ca stil de control
adaptativ.
Astfel,
factorii
cognitivi
şi
de
personalitate sunt în relaŃii de covariere, într-o
manieră nuanŃată, în raport cu stilul decizional
raŃional, cu stilul de control adaptativ vigilent şi
cu eficienŃa decizională.
Pentru a aprofunda discutarea relaŃiilor
dintre variabilele modelului propus, s-au
realizat trei analize de regresie ierarhică pentru
fiecare variabilă dependentă, şi anume: stilul
decizional raŃional, vigilenŃa, ca stil adaptativ
de control al stresului şi performanŃa
decizională - criteriu.

Pentru fiecare variabilă dependentă,
variabilele – predictor au fost introduse în trei
etape: variabilele cognitive au intrat în prima
etapă, variabilele de personalitate în a doua
etapă iar în a treia etapă au intrat variabilele
de tip control al stresului (cu excepŃia primei
analize în care am comparat doar două
modele). În tabelele 4, 5 şi 6 sunt prezentate
rezultatele analizei de regresie, incluzând
2
2
coeficienŃii beta, R , schimbările în R după
fiecare pas al regresiei şi nivelul de
semnificaŃie. Toate analizele de regresie sunt
semnificative la p < .01.
După cum rezultă din datele cuprinse
în Tabelul 4, complexitatea cognitivă este un
predictor semnificativ pentru stilul decizional
raŃional. Prin introducerea variabilelor de
personalitate în analiza de regresie, au apărut
2
o schimbare semnificativă a lui R , de la 13,6%
la 22,6%, această diferenŃă reprezentând
puterea explicativă a variabilelor, ce sunt
considerate, de asemenea, predictori al stilului
decizional raŃional.
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Tabelul 4. Regresie ierarhică a variabilelor cognitive şi de personalitate în raport cu stilul de decizie raŃional
Variabile
asul 1

asul 2

.018

.018

363**

302**

.012

.110

-

374*

-

340**

-

189*

111**

180**

136**

226**

Capacitate decizională
Complexitate cognitivă
Aptitudinile cognitive generale
PotenŃial managerial
Leadership
Orientare spre aplicarea legii
2

R ajustat
2

Schimbări ale R

N = 88. * p < .05 ** p < .01.
Vd – stil de decizie raŃional

VI1 – variabile cognitive

Variabilele de personalitate, care sunt
predictori eficienŃi ai stilului decizional raŃional,
sunt potenŃialul managerial, capacitatea de
conducere şi orientarea spre aplicarea legii.
Odată cu introducerea variabilelor de
2
personalitate, valoarea lui R a crescut la 18%,
respectiv, variabilele introduse în analiza de
regresie explică 22,6% din varianŃa variabilei
criteriu: stilul de decizie raŃional.
Astfel, 22,6% din dispersia criteriului
stil decizional raŃional poate fi pusă pe seama
acŃiunii comune a complexităŃii cognitive şi a
celor trei factori de personalitate selectaŃi. Mai
mult, diferenŃa dintre cele două valori ale
coeficientului de determinare multiplă (R2
schimbare) este de 9%. Această creştere a
puterii explicative a modelului estimat poate fi
pusă pe seama influenŃei celor trei dimensiuni
de personalitate asupra stilului decizional
raŃional, fapt reflectat şi de valorile ajustate ale
coeficienŃilor de determinare multiplă.
Se poate observa, de asemenea, că
acest plus explicativ adus de introducerea

VI2 .- variabile cognitive+variabile de personalitate

dimensiunilor de personalitate în explicarea
stilului decizional raŃional aduce o schimbare
semnificativă statistic, F(3,101) = 3,902, p =
.01, după ce modelul iniŃial, bazat doar pe
factori cognitivi constituia o soluŃie predictivă
mai bună decât cea bazată doar pe studiul
mediei, F(3,104) =5,467, p = .002.
Astfel,
persoanele
care
sunt
caracterizate prin complexitate cognitivă,
având judecată bună, bune în a explica
deciziile, care se descurcă eficient cu oamenii,
cu aptitudini de conducere, care se descurcă
eficient cu stresul şi presiunea, sigure pe sine,
care sprijină ferm aplicarea regulilor, care
evaluează problemele dintr-un punct de
vedere practic, abordează un stil decizional
raŃional. Acest stil este caracterizat de
folosirea logicii şi de abordarea raŃională a
luării deciziilor. În luarea deciziilor sunt folosite
scheme de analiză precum SWOT sau
deciziile sunt bazate pe analize a costurilor şi
beneficiilor.

Tabelul 5. Regresie ierarhică a variabilelor cognitive, dispoziŃionale şi stil decizional raŃional în raport cu vigilenŃa,
ca mecanism de control adaptativ al stresului
Variabile
asul 1

asul 2

asul 3

172*

192*

217**

243**

208*

098

Capacitate decizională
Complexitate cognitivă
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Aptitudinile cognitive generale
025

012

061

-

527**

312**

-

194*

178*

-

385**

132

-

-

407**

058

179**

306**

PotenŃial managerial
Realizare prin independenŃă
Leadership
Stil decizional raŃional
2

R ajustat
2

Schimbări ale R

095**
234**
359**
N= 88
*p < .05. ** p < .01.
Vd –stil vigilent de control al stresului decizional
VI1 –variabile cognitive
VI2 – variabile cognitive+variabile de personalitate
VI3 - variabile cognitive+variabile de personalitate+stil decizional raŃional

Analizând datele din Tabelul 5, rezultă
că variabilele cognitive, în acest caz
capacitatea decizională este semnificativă ca
predictor pentru vigilenŃă, ca reacŃie adaptativă
la stresul decizional, explicând 9,5% din
dispersia criteriului. De asemenea, variabilele
de
personalitate,
precum
potenŃialul
managerial şi realizarea prin independenŃă,
sunt predictori semnificativi, 23,4% din evoluŃia
dispersiei vigilenŃei putând fi pusă pe seama
acestora. Prin introducerea ultimei variabile,
stilul decizional raŃional, predictorii îşi
îmbunătăŃesc valoarea explicativă, ajungând
să explice 35,6% din varianŃa criteriului.
Puterea explicativă a factorilor introduşi în
ultimul model este de 35,9% pentru vigilenŃă,
ca stil adaptativ de control al stresului
decizional.
Se poate observa, de asemenea, că
plusul explicativ adus de introducerea în model
a variabilelor de personalitate în explicarea
vigilenŃei aduce o schimbare semnificativă
statistic F(3,97)= 5,880, p=.001, faŃă de
modelul iniŃial bazat doar pe factori cognitivi
(complexitate
cognitivă
şi
capacitate
decizională) care constituia o soluŃie predictivă
mai bună decât cea bazată pe studiul mediei
F(4,100) = 2,612, p=.04. De asemenea,
introducerea variabilei stil de decizie raŃional a
adus o altă schimbare semnificativă în modelul
explicativ al treilea în raport cu cele anterioare
F(1,96)= 18,745, p= .000.
Persoanele cu o bună capacitate
decizională, care sunt puŃin sensibile la erori
decizionale, cu o bună capacitate de analiză

raŃională a situaŃiilor decizionale, care
utilizează mai puŃin euristici decizionale
generale, care au bune abilităŃi de conducere,
sigure pe sine, puternic motivate să se
realizeze în situaŃii fluide şi deschise, preferă
activităŃile care permit iniŃiativa şi gândire
independentă, bune în definirea propriilor
obiective, folosesc analiza raŃională în
evaluarea
alternativelor
decizionale,
abordează vigilenŃa ca mecanism adaptativ
de control al stresului decizional, adică au o
capacitate de a interpreta problemele în
multiple feluri şi folosesc un număr mare de
dimensiuni în realizarea raŃionamentelor. De
asemenea, au o mare nevoie de cunoaştere,
respectiv de a procesa informaŃia într-o
manieră elaborată. Au mai multă răbdare în
definirea scopurilor, colectarea informaŃiilor,
evaluarea alternativelor şi alegerea celor mai
potrivite dintre acestea datorita implicaŃiilor
majore pe care le au deciziile adoptate în
contextul schimbării organizaŃionale.
Mediul în care trăim este astfel
structurat încât, de cele mai multe ori, sisteme
de judecare rapide şi fără efort generează
răspunsuri corecte, sistemele corective fiind
utilizate în rezolvarea unor situaŃii neobişnuite.
De asemenea, se poate considera că
utilizarea unor euristici, în funcŃie de cerinŃele
sarcinilor decizionale, este o cale prin care
indivizi cu o capacitate cognitivă limitată se pot
adapta inteligent la medii decizionale
complexe (Payne, Bettman şi Johnson, 1993).
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Tabelul 6. Regresie ierarhică a variabilelor cognitive şi dispoziŃionale, a stilului decizional raŃional şi a vigilenŃei
asupra performanŃei decizionale
Variabile
asul 1

asul 2

asul 3

092

047

059

077

137

131

252*

167*

164*

-

528**

518**

-

743**

742**

-

575**

583**

-

440**

442**

-

-

053

-

-

.045

056*

222**

203

Capacitate decizională
Complexitate cognitivă
Aptitudinile cognitive generale
DominanŃa
Realizarea prin conformism
EficienŃă intelectuală
ToleranŃa
Stil de decizie raŃional
VigilenŃa
2

R ajustat
2

Schimbări ale R

093*
446**
448
N = 88. * p < .05. ** p < .01.
VD- performanŃa decizională
VI1 –variabile cognitive
VI2 – variabile cognitive+variabile de personalitate
VI3 - variabile cognitive+variabile de personalitate+stil decizional+stil de control al stresului

Pe baza datelor din Tabelul 6, în cazul
performanŃei decizionale ca variabilă criteriu,
putem afirma că dintre variabilele cognitive
doar aptitudinea cognitivă generală este un
predictor semnificativ. Dintre variabilele de
personalitate, dominanŃa, realizare prin
conformism, eficienŃa intelectuală şi toleranŃa
îndeplinesc condiŃiile pentru a fi predictori ai
performanŃei decizionale. Stilul decizional
raŃional şi vigilenŃa, ca stil adaptativ de control
al stresului nu sunt predictori ai performanŃei
decizionale. ConfiguraŃia de variabile studiată
prin analiză de regresie corespunzătoare celui
de-al doilea model explică 44,6% din varianŃa
performanŃei decizionale.
Introducerea
variabilelor
de
personalitate a generat un plus explicativ
asupra performanŃei decizionale reflectat de
schimbarea semnificativă statistic F(26,74)=
1,818, p=.02, faŃă de modelul iniŃial bazat doar
pe factori cognitivi care este semnificativ mai
bun ca soluŃie predictivă faŃă de cea bazată pe
studiul
mediei
F(4,100)=2,555,
p=.04.
Introducerea variabilelor de tip stil (stil
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decizional raŃional şi vigilenŃă, ca stil de control
al stresului) nu a adus un beneficiu explicativ
modelului, schimbarea fiind nesemnificativă
statistic F(2,72)=.119, p=.888.
Astfel,
persoanele
capabile
să
reprezinte mai multă informaŃie în spaŃiul
cognitiv în care se procesează datele care
ghidează comportamentul, care sunt capabile
să înveŃe mai repede din experienŃele pe care
le au şi sunt capabile să achiziŃioneze mai
eficient cunoştinŃe şi abilităŃi de muncă, le
place să fie responsabile, sigure pe sine,
orientate spre sarcină, cu deprinderi de muncă
eficiente, motivate de realizări în mediul clar
structurat, respectuoase cu drepturile şi
convingerilor altora, sunt performante în
sarcinile de luarea deciziilor la nivelul
organizaŃiei studiate.
Concluzii
Acest model are deopotrivă valenŃe
explicative, cât şi predictive. S-a realizat
testarea lui prin analiză de regresie ierarhică
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multiplă pentru a observa influenŃa factorilor
cognitivi şi a variabilelor de personalitate
asupra performanŃei decizionale. S-a decis să
folosim regresia ierarhică pentru a putea
controla influenŃa variabilelor cognitive şi a
celor de personalitate asupra performanŃei
decizionale şi a variabilelor intermediare: stil
decizional raŃional şi vigilenŃa, ca mecanism
adaptativ de control al stresului decizional. În
fiecare dintre cele trei modele ierarhice,
variabila dependentă este, pe rând, stilul
decizional raŃional, vigilenŃa şi performanŃa
decizională.
Predictorii incluşi în primul pas au fost:
aptitudinile cognitive generale, complexitatea
cognitivă şi capacitatea decizională, pentru a
putea controla efectul acestora asupra
variabilelor dependente. În al doilea pas, pe
lângă aceşti predictori, au fost introduse
variabilele de personalitate. În al treilea pas, la
ultimele două modele, acestor predictori li s-au
alăturat variabilele de tip stil: stil decizional
raŃional (în modelul al doilea şi al treilea) şi
vigilenŃa (în modelul al treilea).
La nivel analitic, din modelul estimativ
final, se observă că nivelul aptitudinilor
cognitive generale influenŃează performanŃa
decizională. Alături de nivelul intelectual
general, am identificat câteva dimensiuni ale
personalităŃii ce pot fi considerate predictori
buni ai performanŃei decizionale. Stilul
decizional şi stilul de control al stresului
decizional nu sunt predictori eficienŃi ai
performanŃei decizionale.
Din analiza modelelor anterioare,
observăm că variabila complexitate cognitivă
îşi dovedeşte eficienŃa ca predictor pentru stilul
decizional raŃional, alături de dimensiuni
specifice
ale
personalităŃii
managerilor
(potenŃial managerial, abilităŃi de conducere şi
orientare spre aplicarea legilor). De asemenea,
modelul al doilea evidenŃiază capacitatea
decizională ca predictor al vigilenŃei, respectiv
a variantei adaptative de control a stresului
decizional,
alături
de
dimensiuni
ale
personalităŃii (potenŃial managerial, realizare
prin independenŃă, capacitate de conducere).
Factorii cognitivi, în diferitele lor
aspecte măsurate, şi-au dovedit viabilitatea ca
predictori ai dimensiunilor modelului studiat. În
condiŃii de adaptare la schimbare intervin
variabilele cognitive mai nuanŃate. Astfel,
complexitatea cognitivă este predictor al stilului
decizional raŃional iar capacitatea decizională
este predictor al stilului adaptativ de control al
stresului, vigilenŃa.

În
condiŃii
de
incertitudine,
competenŃele cognitive (descrise în termeni
comportamentali), alături de factorii de
personalitate prezic cel mai bine eficienŃa şi
performanŃa organizaŃională decizională.
În condiŃii de stabilitate, legătura dintre
performanŃa decizională şi aceste competenŃe
cognitive dispare. Astfel, în condiŃii de
activitate
curentă,
aptitudinile
cognitive
generale şi-au demonstrat viabilitatea ca
predictori ai performanŃei decizionale.
Dimensiunile
de
personalitate
contribuie însă semnificativ la explicarea şi
predicŃia performanŃei decizionale, în condiŃiile
în care au fost eliminate influenŃele
determinate de aptitudinile cognitive generale,
complexitatea
cognitivă
şi
capacitatea
decizională. Adică, în condiŃiile în care vrem să
selectăm o persoană pentru o funcŃie de
conducere, care să obŃină performanŃe în
luarea deciziilor şi avem mai mulŃi candidaŃi cu
nivele relativ egale ale nivelului intelectual
general, capacitate decizională şi complexitate
cognitivă asemănătoare, dar care diferă în
privinŃa trăsăturilor de personalitate, aceştia
vor avea performanŃe decizionale diferite.
Rezumat
Acest studiu are ca scop evidenŃierea influenŃei
factorilor cognitivi şi non-cognitivi asupra eficienŃei
decizionale, prin construirea şi testarea unui model
teoretico-explicativ. Acest model reflectă legătura
dintre
variabilele
cognitive,
variabilele
de
personalitate
şi
performanŃa
decizională.
ParticipanŃii la cercetare sunt 88 de manageri din
cadrul unei organizaŃii cu profil IT&C, cu vârsta
medie de 32.3 ani şi o vechime medie în muncă de
8.6 ani, între care 74,9% bărbaŃi şi 25,1% femei.
Instrumentele utilizate includ Inventarul Psihologic
California (forma compusă din 260 itemi), un
chestionar pentru evaluarea stilului decizional, un
chestionar de luare a deciziilor, Testul de capacitate
decizională (BTPAC), testul standard Raven, forma
Plus, un chestionar pentru evaluarea complexităŃii
cognitive şi chestionarul Melbourne de luare a
deciziilor. Pentru a evalua performanŃa decizională
a
fost
construită
o
scală
cu
ancore
comportamentale.
Evaluarea competenŃelor cognitive, definită în
termeni comportamentali ca performanŃă în luarea
deciziilor, alături de dimensiunile de personalitate,
ne ajută în selectarea managerilor cu o orientare
adaptativă
crescută
spre
schimbarea
organizaŃională şi o performanŃă decizională bună.
Cuvinte cheie: performanŃă în luarea deciziilor,
complexitate cognitivă, schimbare organizaŃională

89

Bibliografie
Anderson, N, Cunningham-Snell, N. (2000)
Personnel selection. In Chmiel, N., (ed),
Introduction to work and organiyational
psychology. An European perspective,
Blackwell.
Flynn, J.R. (1987). Massive IQ gains in 14 nations:
What IQ tests really measure. Psychological
Bulletin, 101, 171-191.
Gough, H.G. (1987). Manual for the California
Psychological Inventory. Palo Alto, CA:
Consulting Psychologists Press.
Hunter, J. E., Schmidt, F.L., Rauschenberger, J.M.
& Jayne, M.E.A. (2001). Intelligence,
motivation, and job-performance. In C. L.
Cooper& E.A. Locke (Eds.), Industrial and
organizational psychology (pp.278-303).
Oxford, UK: Blackwell.
Hunter, J.E. (1986). Cognitive ability, cognitive
aptitudes,
job
knowledge
and
job
performance, Journal of Vocational Behavior,
29, 340-362.
Janis, I.L., Mann, L. (1977). Decision making. New
York: Free Press.
Jensen, A. R. (1980). Bias in mental testing. New
York: Free Press.
Kline, T.J. (1996). A task for use in decision-making
research and practice, Person individual
differences, 21, 6, 1077-1079.
Loo, R. (2000). A Psychometric Evaluation of the
General Decision-Making Style Inventory,
Personality and Individual Diferences, 29,
895-905.
Payne, J.W., Bettman, J.R., Johnson, E.J. (1993).
The Adaptive Decision Maker, Cambridge
Univ. Press.
Pitariu, H.D. (2000). Managementul Resurselor
Umane
–
Evaluarea
performanŃelor
profesionale, ed. a II-a. Bucureşti: ALL Beck.
Pitariu, H.D., Iliescu, D. (2006). Inventarul
Psihologic California, Bucureşti: Psiho Cover.
Pitariu, H.D. (2004). OK – dar ce facem acum?
Teoretic
şi
aplicativ
în
psihologia
contemporană.
Revista
de
psihologie
organizaŃională, 4, 3-4, Polirom.
Schmidt, F.L. (2002). The role of general cognitive
ability and job perfromance: Why there
cannot be a debate. Human Performance,
15, 187-210.
Schmidt, N., Borman, W.C. (Eds). (1993). Personnel
selection in organizations. San Francisco:
Josey Bass.
Scott, S.G., Bruce, R.A. (1995). Decision-making
style: the development and assessment of a
new measure. Educational and Psychological
Measurement, 55, 5, 818–831.
Tversky, A., Kahneman, D. (1973). Availability: A
heuristic
for judging frequency and

90

probability. Cognitive Psychology, 5, 207232.
Vîrgă, D., (2004). EficienŃa decizională în contextul
schimbării sarcinii. Revista de psihologie
organizaŃională, 4, 3-4, Polirom.
***, 2003, Bateria de teste psihologice de aptitudini
cognitive, Cluj Napoca: ASCR.
***, 2003, Manualul testului Raven Standard Plus.
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Abstract
The main objective of this paper is to explore the relations between emotional regulation and
burnout among Romanian service employees, and to empirically validate the adequacy of
emotional regulation model (Gross, 1998) to the emotional work paradigm. We were interested to
clarify not only the relations among positive - negative affectivity of employees and their emotion
regulation strategies (attention deployment, cognitive change and response modulation), but also
the relations among these strategies and burnout. The empirical research was mainly based on
questionnaires developed based on the previous literature in the field, and also on the data
gathered directly from Romanian population. The results show that the positive affectivity of service
employees relates to certain emotion regulation strategies and prevent burnout. Moreover, certain
emotion regulation strategies also prevent burnout. In the end, some practical implications and
directions for future research are discussed.
Key words: emotion regulation, burnout, positive – negative affectivity, service jobs
Résumé
L'objectif central de cet article est l'exploration des relations entre le réglage émotionnel et
l'épuisement professionnel au niveau des employés roumains qui travaillent dans le secteur
tertiaire; l’exploration a été réalisée par l'intermédiaire d'une vérification empirique de l'adéquation
du modèle proposé par James Gross (1998) dans le contexte du travail émotionnel. Notre intérêt
réside autant dans la clarification des relations entre l'affectivité positive et négative des employés
et le type de stratégie adoptée lors du réglage émotionnel (la direction de l'attention, le
changement cognitif ou la modulation des réponses), que dans l'identification des relations
existantes entre ces stratégies et des conséquences telles que l'épuisement professionnel. Notre
recherche s'appuie principalement sur la méthode du questionnaire, les échelles étant construites
en partant dans la même mesure de la littérature de ce domaine et des informations cueillies
directement au niveau de la population roumaine. Les résultats ainsi obtenus attestent que la
tendance des employés a ressentir des états affectifs positifs s'associe avec certaines stratégies
de réglage émotionnel et réduit l'épuisement. En plus, certaines stratégies de réglage émotionnel
préviennent l'apparition de l'épuisement professionnel. En fin, on discute les possibles interventions
au niveau pratique, mais aussi les nouvelles directions de recherche.
Mots clés : réglage émotionnel, épuisement professionnel, affectivité positive et négative, le
secteur tertiaire
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Problematica reglării emoŃionale de către
angajaŃii din sectorul servicii a devenit
interesantă
din
două
motive.
Dintr-o
perspectivă teoretică vizăm o verificare a
gradului în care modelele existente în literatura
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internaŃională sunt valide şi în contextul
cultural românesc. Din perspectiva practică
domină interesul pentru identificarea unor
strategii de intervenŃie care să diminueze
impactul negativ pe care munca emoŃională îl
poate avea asupra angajaŃilor.
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Munca emoŃională
În ultimii ani, mai ales în organizaŃiile
care pun accent pe calitatea serviciilor,
angajaŃilor li se cere ca atunci când
interacŃionează cu clienŃii să afişeze calm şi
amabilitate, indiferent de problemele personale
sau de tensiunile profesionale ce apar. Prin
urmare, angajaŃii trebuie să îşi controleze întro măsură mai mare sau mai mică emoŃiile,
dispoziŃiile afective şi sentimentele, pentru a
răspunde în mod adecvat solicitărilor
organizaŃionale. Nu ne propunem să
prezentăm aici toate modelele muncii
emoŃionale (engl. emotional labour, emotion
work) existente în literatura de specialitate, ci
doar să trecem în revistă trei dintre cele mai
importante.
Arlie Hochschild a fost primul
cercetător care a studiat în mod explicit
problematica controlului trăirilor afective la
locului de muncă, publicând în 1983 rezultatele
şi concluziile sale în ceea ce a devenit cea mai
citată lucrare asupra muncii emoŃionale: The
Managed Heart – The Commercialization of
Human Feeling. Ea a fost cea care a propus
conceptul de muncă emoŃională, definindu-l ca
fiind eforturile de auto-inducere sau autosuprimare a unor trăiri afective în scopul
menŃinerii unei înfăŃişări exterioare care să
producă altor persoane (în principal clienŃii) o
stare de spirit adecvată. Hochschild (1983) a
operat distincŃia dintre jocul de suprafaŃă şi
jocul profund. Când angajaŃii fac joc de
suprafaŃă, ei încearcă să modifice doar
aspectele vizibile ale emoŃiilor (mimică,
gestică, postură, tonalitatea vocii) pentru a le
aduce
în
concordanŃă
cu
regulile
organizaŃionale, în timp ce trăirile afective
interne rămân neschimbate. Când vorbeşte de
„jocul profund activ”, Hochschild (1983) se
referă la faptul că indivizii încearcă să-şi
modifice trăirile afective subiective pentru a
simŃi ceea ce se cere de la ei; în cadrul acestui
joc profund activ, indivizii trebuie să depună
efort pentru a-şi regla propriile emoŃii. În alte
cazuri, angajaŃii pot simŃi automat emoŃia
cerută de politica organizaŃională – este vorba
despre jocul profund pasiv.
Un alt model clasic al muncii
emoŃionale este cel propus de Kruml şi
Geddes (2000). Ei susŃin că dimensiunile
definitorii ale muncii emoŃionale sunt disonanŃa
emoŃională şi efortul emoŃional. DisonanŃa
emoŃională reprezintă gradul în care trăirile
afective ale angajaŃilor se potrivesc expresiilor
emoŃionale afişate; această dimensiune
plasează conceptele de joc de suprafaŃă şi joc

profund pasiv la capetele opuse ale unui
continuum. Efortul emoŃional reprezintă
încercările active ale angajaŃilor de a-şi
schimba
trăirile
subiective;
această
dimensiune poate fi echivalată cu jocul profund
activ.
Interesantă este propunerea lui
Grandey (2000) care aduce teoria reglării
emoŃiilor (Gross, 1998) în paradigma muncii
emoŃionale. Gross (1998, 2001) susŃine că
emoŃia poate fi reglată la nivelul a cinci
momente ale procesului de generare a
emoŃiei, prin cinci tipuri diferite de strategii: 1)
selectarea situaŃiilor, 2) modificarea situaŃiilor,
3) direcŃionarea atenŃiei, 4) schimbarea
cogniŃiilor, şi 5) modularea răspunsurilor
emoŃionale (experenŃiale, comportamentale şi
fiziologice). Strategia de selectare a situaŃiilor
se referă la căutarea sau evitarea anumitor
oameni, activităŃi, locuri pentru a induce,
reduce, amplifica sau diminua emoŃiile dorite.
Odată selectată o situaŃie, strategia de
modificare a situaŃiei încearcă să aducă
schimbări în situaŃia respectivă pentru a-i
modifica impactul emoŃional. În al treilea rând,
situaŃiile au mai multe aspecte, aşa că
orientarea atenŃiei poate fi folosită pentru a
stabili aspectele pe care ne vom centra. Odată
centraŃi pe un anumit aspect al situaŃiei,
schimbările cognitive se referă la construirea
uneia sau a mai multor semnificaŃii ale acelui
aspect al problemei. Modularea răspunsului se
referă la diferite tipuri de încercări de a
influenŃa răspunsurile emoŃionale la nivel
fiziologic şi comportamental, după ce trăirile
afective au fost deja pe deplin activate.
Încercând o paralelă cu modelul propus de
Hochschild, Grandey (2000) a propus o
analogie între strategiile de direcŃionare a
atenŃiei şi de schimbare cognitivă (Gross,
1998) şi jocul profund (Hochschild, 1983)
(elementul comun Ńine de încercarea
angajaŃilor de a schimba efectiv ceea ce simt
pentru
a
se
conforma
solicitărilor
organizaŃionale), dar şi între modularea
răspunsului (Gross, 1998) şi jocul de suprafaŃă
(Hocshchild, 1983) (angajaŃii schimbă îşi
schimbă doar expresia emoŃională, nu şi ceea
ce simt cu adevărat).
Un rol important în dinamica muncii
emoŃionale îl joacă factorii antecedenŃi de
natură organizaŃională. Printre ei putem
enumera normele organizaŃionale, cerinŃele
specifice postului (sau profesiei) şi specificul
interacŃiunilor cu clienŃii. În spaŃiul românesc,
în cadrul studiilor care analizează calitatea
serviciilor sau eticii muncii, se pune în discuŃie
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şi problema relaŃiilor cu clienŃii (Heintz, 2006).
Heintz (2006) arată că în cadrul organizaŃiilor
care trebuie să facă faŃă unei concurenŃe
accentuate, managementul pune mai mult
accent pe atitudinea angajaŃilor faŃă de clienŃi,
în timp ce în instituŃiile publice, angajaŃii se
plasează deseori într-o poziŃie de putere faŃă
de beneficiarii serviciilor lor, fiind mai puŃin
interesaŃi de păstrarea unei atitudini amabile
faŃă de aceştia. Plecând de la aceste rezultate,
anticipăm că angajaŃii din sectorul comercial
privat vor recurge mai frecvent la reglarea
emoŃiilor în cadrul interacŃiunilor cu clienŃii,
comparativ cu angajaŃii din instituŃiile publice.
Afectivitatea pozitivă şi afectivitatea
negativă – factori moderatori al
muncii emoŃionale
Dintre
factorii
individuali
care
influenŃează munca emoŃională şi consecinŃele
sale, literatura de specialitate evidenŃiază
genul, experienŃa, competenŃele emoŃionale
ale angajaŃilor, precum şi identitatea lor
profesională, ataşamentul faŃă de organizaŃie,
sau predispoziŃia lor de a resimŃi trăiri afective
pozitive sau negative.
Afectivitatea pozitivă (AP) se află în
relaŃie cu entuziasmul şi optimismul, în timp ce
afectivitatea negativă (AN) se asociază cu
pesimismul şi stări afective neplăcute. Din
moment ce persoanele cu o puternică AN sunt
predispuse la a reacŃiona mai puternic la
evenimentele negative, se presupune că
pentru ele ar mai dificilă realizarea muncii
emoŃionale, iar consecinŃele negative pentru
angajaŃi ar fi mai accentuate. Chu (2002) arată
că în industria hotelieră, unde există cerinŃa
afişării emoŃiilor pozitive, persoanele cu AP
întâmpină mai puŃine probleme şi simt o
disonanŃă emoŃională mai redusă, iar în
acelaşi timp angajaŃii cu AN simt discrepanŃe
mai mari în aceeaşi situaŃie.
Epuizarea profesională – una din
posibilele consecinŃe ale muncii
emoŃionale
Morris şi Feldman (1996) arătau că
munca emoŃională nu este uniform sau egal
vătămătoare pentru toŃi angajaŃii: există cazuri
în care angajaŃii intră pe pilot automat (ex.
casierul zâmbeşte automat la restituirea
restului) sau acele cazuri în care munca
emoŃională reduce incertitudinea şi contribuie
la evitarea situaŃiilor interpersonale jenante,
ducând, prin urmare, la creşterea satisfacŃiei în
muncă.
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Şi alte cercetări susŃin ideea că munca
emoŃională nu este în mod egal dăunătoare.
Zapf, Vogt, Seifert, Mertini şi Isic (1999) arată
că scalele cerinŃelor de reglare emoŃională pot
avea corelaŃii atât pozitive cât şi negative cu
diferite variabile indicatori ai stării de bine,
ceea ce demonstrează că munca cu oameni
(ce implică muncă emoŃională) nu este
stresantă în sine. În studiul realizat de
Brotheridge şi Grandey (2002), unii angajaŃi
din posturi ce presupun nivele înalte de muncă
emoŃională raportează nivele mai crescute de
satisfacŃie profesională şi realizare personală
şi suferă mai puŃin de epuizare profesională.
Aceste rezultate se pot datora caracteristicilor
postului sau persoanelor.
Totuşi, o serie de studii au evidenŃiat
legături între munca emoŃională şi consecinŃe
negative pentru angajaŃi, consecinŃe precum
epuizare profesională (Tolich, 1993; Wharton,
1993), stres, stimă scăzută de sine, depresie,
cinism, alienarea în rol, auto-alienare, devianŃă
emoŃională (Ashforth & Humphrey, 1993;
Fineman, 1993).
Deşi există mai multe definiŃii şi
modele ale epuizării profesionale, în studiul de
faŃă am plecat de la primul model propus de
Maslach (1981, 1982). Principala motivaŃie a
alegerii noastre Ńine de faptul că acest model
vizează în special angajaŃii din posturile ce
presupun relaŃii cu clienŃii – posturi în care
munca emoŃională reprezintă o componentă
importantă. În plus, acest model face trimitere
(prin dimensiunea de depersonalizare) şi la o
anumită atitudine faŃă de clienŃi, ceea ce este
foarte important din perspectiva muncii
emoŃionale.
Maslach (1981, 1982) a conceptualizat
epuizarea profesională ca având trei
componente:
oboseala
emoŃională,
depersonalizarea şi tendinŃa de evaluare
negativă a propriilor realizări. Acest model
conceptualizează oboseala emoŃională ca fiind
acea stare de golire de energie emoŃională
însoŃită de impresia că propriile resurse
emoŃionale
nu
sunt
adecvate
pentru
gestionarea situaŃiei. Când persoana se află
într-o stare de oboseală emoŃională avansată,
ea se simte secătuită de muncă, se simte
obosită dimineaŃa, epuizată şi frustrată. A
doua componentă – depersonalizarea – se
referă la tendinŃa de a-i trata pe oameni ca pe
nişte obiecte, de a nu fi interesat de ceea ce
se întâmplă cu ei. O persoană aflată într-o
astfel de stare simte că alŃii o blamează pentru
problemele lor. A treia componentă se referă la
tendinŃa de evaluare negativă a propriilor
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realizări. Un angajat care consideră că are
realizări personale reduse simte că nu poate
face faŃă problemelor, că nu are o influenŃă
benefică asupra celorlalŃi, nu se mai simte
atras de munca sa.
Deşi în anii 90, Maslach şi
colaboratorii (apud. Cooper, Dewe &
O’Driscoll, 2001) au revizuit conceptul epuizării
profesionale, propunând un model aplicabil şi
în alte contexte decât cel al domeniului
serviciilor, în studiul de faŃă suntem interesaŃi
de prima conceptualizare, cu aplicabilitate
directă în sectorul servicii. În ultimii ani,
cercetările au generat o controversă, încă
nerezolvată,
legată
de
includerea
depersonalizării sau cinismului şi a redusei
realizări
profesionale
(sau
eficacitate
profesională) ca şi elemente fundamentale ale
epuizării profesionale sau de păstrarea lor ca
factori ce corelează cu acest fenomen. Cert
este că oboseala emoŃională rămâne din toate
perspectivele un element definitoriu al epuizării
profesionale.
În timp ce studiile anterioare au studiat
impactul unor dimensiuni precum disonanŃa
emoŃională şi efortul emoŃional asupra
epuizării profesionale, în cadrul acestui
demers empiric de propunem identificarea
legăturii dintre trei strategii specifice de reglare
emoŃională (direcŃionarea atenŃiei, schimbarea
cognitivă şi modularea răspunsului) şi
epuizarea profesională. Deoarece există
dovezi că oboseala emoŃională apare ca efect
al disonanŃei emoŃionale (Abraham, 1998,
Morris & Feldman, 1996, Zapf & colab., 1999),
anticipăm
că
reglarea
emoŃiilor
prin
schimbarea cognitivă va conduce la o scădere
a disonanŃei emoŃionale, şi prin urmare a
oboselii emoŃionale. În plus, ne aşteptăm ca
schimbarea cognitivă să reducă tendinŃa de
depersonalizare a clienŃilor şi de evaluare
negativă a realizărilor profesionale. Plecând de
la studii precum cele ale lui Fineman (2001),
Morris şi Feldman (1996) care arată că
angajaŃii se protejează de consecinŃele
negative ale muncii emoŃionale prin realizarea
unui joc de suprafaŃă, anticipăm că modularea
răspunsurilor emoŃionale ar trebui să se afle
într-o relaŃie inversă cu epuizarea profesională.
Plecând de la aceste premise, ne aşteptăm ca
strategiile de reglare emoŃională să influenŃeze
epuizarea profesională dincolo de influenŃa
variabilelor socio-demografice, şi a afectivităŃii
pozitive şi negative.
În plus, dat fiind accentul mai puternic
pus de către angajatorii români din sectorul
privat pe atitudinea angajaŃilor lor faŃă de

clienŃi (comparativ cu cerinŃele din sectorul
serviciilor publice) (Heintz, 2006), ne aşteptăm
ca oboseala emoŃională să fie mai accentuată
la angajaŃii din sectorul comercial privat decât
la cei din sectorul serviciilor publice.
Obiectivele şi ipotezele cercetării
Principalul obiectiv al studiului de faŃă
a fost acela de a aprofunda analiza în context
românesc a fenomenului muncii emoŃionale la
angajaŃii din sectorul servicii. Mai precis, neam propus să studiem măsura în care
afectivitatea pozitivă şi negativă a angajaŃilor şi
strategiile de reglare a emoŃiilor pe care ei le
folosesc în relaŃiile cu clienŃii sunt buni
predictori pentru epuizarea profesională. Mai
mult, am fost interesaŃi de diferenŃele care
există între angajaŃii din mediul privat şi cei din
instituŃiile publice în ceea ce priveşte reglarea
emoŃională şi oboseala emoŃională.
Plecând de la aceste obiective, am
formulat trei ipoteze principale:
Ipoteza 1. Strategiile de reglare
emoŃională aduc un plus de valoare explicativă
pentru epuizarea profesională, chiar dacă este
controlat efectul tipului de trăiri afective şi al
variabilelor socio-demografice.
Ipoteza 2. AngajaŃii din sectorul
comercial privat folosesc într-o mai mare
măsură cele 3 strategii de reglare a emoŃiilor
decât funcŃionarii publici.
Ipoteza 3. AngajaŃii din sectorul
comercial privat resimt într-o mai mare măsură
oboseala emoŃională decât funcŃionarii publici.
Metodologia cercetării
ParticipanŃi
În cadrul acestei cercetări au participat
103 angajaŃi din sectorul servicii, cu vârsta
cuprinsă între 19 si 57 ani, (m=32,9,
a.s.=10,20), 41 din ei lucrând în instituŃii
publice şi 62 din mediul privat (domeniul de
activitate: comerŃ). PreponderenŃa genului
feminin (86,4%) în cadrul lotului de subiecŃi a
fost mult mai mare decât a celui masculin
(13,6%), dar considerăm că această distribuŃie
este o reflectare bună a preponderenŃei
femeilor printre angajaŃii din sectorul servicii.
Ca nivel de studii, 46,6% dintre participanŃii la
studiu au studii liceale si post-liceale, iar
50,5% au studii universitare. Vechimea minimă
în postul ocupat a fost de 2 luni, cea maximă
de 32 ani (m=7,2; a.s.=5).
Instrumente
Principalele variabile investigate au
fost afectivitatea pozitivă şi negativă, trei
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strategii de reglare emoŃională (direcŃionarea
atenŃiei, schimbarea cognitivă şi modularea
răspunsului), epuizarea profesională (şi subdimensiunile
ei:
oboseala
emoŃională,
depersonalizarea, simŃul scăzut al eficienŃei
profesionale), şi caracterul privat sau public al
instituŃiei de apartenenŃă.
Pentru a evalua tendinŃa participanŃilor
de a resimŃi trăiri afective pozitive sau negative
a fost utilizată scala Afectivitate Pozitivă
Afectivitate Negativă (APAN) construită de
Gherasim (2006). Scala este alcătuită din 12
itemi care denotă trăiri afective negative şi 12
itemi care vizează trăiri afective pozitive.
SubiecŃii erau rugaŃi să aprecieze pe o scală în
6 trepte (de la niciodată la întotdeauna) cât de
frecvent fiecare din stările sufleteşti enumerate
îi caracterizează. Pentru ambele scale afectivitate pozitivă (AP) şi afectivitate negativă
(AN), scorul total a fost obŃinut prin calcularea
mediei itemilor scalei.
Pentru investigarea strategiilor de
reglare emoŃională s-a utilizat un instrument
construit anterior (Zaharia, Apostol, & Neculau,
2007) cu ajutorul experŃilor, plecând de la
teoria reglării emoŃiilor a lui Gross (1998,
2001). CoeficienŃii Alpha Cronbach obŃinuŃi au
fost: 0,81 pentru direcŃionarea atenŃiei, 0,83
pentru schimbare cognitivă, 0,74
pentru
modularea răspunsului (Zaharia, Apostol, &
Neculau, 2007). ParticipanŃii la studiul de faŃă
au fost rugaŃi să aprecieze pe o scala în patru
trepte (de la niciodată la întotdeauna) cât de
des recurg la anumite conduite pentru a
transmite clienŃilor stările de spirit (atitudinile)
dezirabile atunci când ei simŃeau de fapt
altceva.
Pentru
evaluarea
epuizării
profesionale s-a pornit de la modelul lui
Maslach (1981, 1982). Chestionarul a fost
construit prin operaŃionalizare cu ajutorul
experŃilor (studenŃi în anul III la Facultatea de
Psihologie
şi
ŞtiinŃe
ale
EducaŃiei,
Universitatea Al.I.Cuza), sub coordonarea
autorilor lucrării. După o extensivă analiză a
literaturii de specialitate, membrii unui grup de
9 experŃi au operaŃionalizat individual
dimensiunile epuizării profesionale (construind
indicatori şi itemi). A urmat o întâlnire între
membrii grupului, unde s-au discutat indicatorii
şi itemii propuşi şi s-au păstrat cei care, în
opinia grupului, reprezentau cel mai bine
fiecare dintre dimensiuni. După stabilirea
acestei prime forme a chestionarului, acesta a
trecut printr-o fază de validare de concept (în
care membrii unui alt grup de experŃi – 29
persoane - trebuiau să recunoască cărei
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dimensiuni corespundea fiecare item). S-au
păstrat doar itemii care întruneau un consens
ridicat din partea experŃilor (peste 70%). Astfel,
pentru oboseală emoŃională au fost păstraŃi 11
itemi, pentru depersonalizare 13 itemi, şi
pentru cel ineficacitate profesională 9 itemi. În
completarea chestionarului, subiecŃii trebuiau
să aprecieze pe o scală în 6 trepte (de la
niciodată (1) la întotdeauna (6)) în ce măsură
fiecare
din
conduitele
menŃionate
caracterizează activitatea lor profesională.
Scorurile celor 3 sub-scale au fost date de
mediile itemilor, iar scorul total pentru epuizare
a fost obŃinut prin însumarea scorurilor la cele
trei sub-scale.
Procedura
ParticipanŃii au luat parte în mod
voluntar la acest studiu. Au completat mai întâi
chestionarul APAN, apoi chestionarul privind
strategiile de reglare emoŃională, apoi pe cel
legat de epuizarea profesională. În final au
furnizat câteva date socio - demografice
(vârstă, sex, nivel de studii, tipul de instituŃie în
care lucrează – publică sau privată, postul
ocupat şi vechimea în acel tip de post).
Rezultate
Date descriptive
Analiza de consistenŃă internă prin
calcularea coeficientului Alpha Cronbach
indică consistenŃe interne bune ale scalelor
utilizate în cadrul acestui studiu (Tabelul 1).
În ceea ce priveşte evaluarea tipului
de afectivitate care îi caracterizează,
participanŃii la acest studiu au avut tendinŃa de
a raporta un nivel mai ridicat al afectivităŃii
pozitive (AP) decât al celei negative (AN)
(Tabel 1). Această tendinŃă poate fi
considerată ca un semn al adaptării generale a
persoanelor, dar rămâne de identificat dacă
într-adevăr persoanele din sectorul servicii au
o tendinŃă mai accentuată de a trăi emoŃii,
sentimente, dispoziŃii cu valenŃe pozitive,
comparativ cu angajaŃii din alte sectoare de
activitate. În ceea ce priveşte strategiile de
reglare emoŃională, mediile înregistrate de
ansamblul lotului de participanŃi pentru cele trei
scale sunt destul de apropiate (Tabel 1), în jur
de 2,70. Scorurile obŃinute la cele trei subscale ale epuizării profesionale de întregul lot
de participanŃi (Tabel 1) s-au plasat cu
aproape 1 punct sub media teoretică a scalei,
ceea ce indică faptul, că pe ansamblu, nivelul
epuizării în posturile investigate nu este foarte
ridicat.
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Tabelul 1. Date descriptive pentru scalele utilizate în acest studiu (medii, abateri standard, indici ai consistenŃei
interne, corelaŃii între scorurile scalelor)
Medie Abatere
Alpha
standard Cronbach

AP

AN

DirecŃio- Schim-bare Modularea Oboseală Depersonarea
cognitivă răspunsului emoŃională nalizare
atenŃiei

AP

3,96

0,69

0,86

AN

2,75

0,65

0,86

-0,19

DirecŃionarea
atenŃiei

2,54

0,40

0,70

0,24*

0,07

Schimbare
cognitivă

2,72

0,41

0,72

0,34**

-0,07

0,50**

Modularea
răspunsului

2,89

0,42

0,62

0,03

- 0,03

0,26**

0,31**

Oboseală
emoŃională

2,78

0,65

0,76

-0,43** 0,33**

-0,01

-0,34**

-0,17

Depersonalizare

2,66

0,64

0,73

-0,22*

0,02

0,09

0,10

-0,06

0,17

-0,12

-0,26**

-0,22*

0,65**

0,21*

-0,01

-0,30**

-0,28**

0,81**

0,60**

Ineficacitate

2,60

0,70

0,76

-0,49**

Epuizare
profesională

8,06

1,53

0,84

-0,45** 0,26**

Ineficacitate

0,18

0,82**

* p< 0,05
**P< 0,01

RelaŃii între tipul de afectivitate şi cele trei
strategii de reglare emoŃională
Rezultatele arată că predispoziŃia
angajaŃilor de a resimŃi trăiri afective pozitive
se asociază pozitiv cu reglarea emoŃiilor prin
schimbare cognitivă (r=0,34, p<0,01). Prin
urmare, persoanele ce au tendinŃa de a resimŃi
mai frecvent emoŃii şi dispoziŃii afective plăcute
sunt şi cele care îşi reglează emoŃiile mai
frecvent prin schimbarea modului în care ei
înŃeleg situaŃia. Analiza de tip corelaŃional nu
ne permite să postulăm relaŃii cauzale. O
legătură mai puŃin puternică, dar pozitivă, se
regăseşte şi între afectivitatea pozitivă şi
reglarea emoŃiilor prin direcŃionarea atenŃiei
(r=0,24, p<0,05). Persoanele ce au tendinŃa de
a resimŃi mai frecvent emoŃii şi dispoziŃii
afective pozitive sunt şi cele care îşi reglează
emoŃiile mai frecvent prin redirecŃionarea
atenŃiei. Nu există corelaŃii semnificative între
afectivitatea pozitivă şi reglarea emoŃiilor prin
modularea răspunsurilor emoŃionale.
Se mai poate observa (Tabel 1) că
afectivitatea
negativă
nu
corelează
semnificativ cu strategiile de reglare a
emoŃiilor. Există posibilitatea ca implicarea
angajaŃilor cu AN în reglarea emoŃiilor să
depindă de factori precum politica organizaŃiei

privind munca emoŃională şi dorinŃa angajaŃilor
de a-şi păstra postul.
RelaŃii între tipul de afectivitate şi
epuizarea profesională
Afectivitatea pozitivă corelează negativ
puternic atât cu scorul total la epuizare
profesională (r=-0,40, p<0,01), cât şi cu două
din
sub-dimensiunile
sale:
oboseală
emoŃională (r=-0,43, p<0,01), şi ineficacitate
profesională (r=-0,49, p<0,01). Putem spune
că persoanele cu afectivitate pozitivă sunt şi
cele care resimt mai puŃin epuizarea
profesională. Datele obŃinute ne îndreptăŃesc
să credem că aceste persoane trăiesc mai
puŃin starea de epuizare deoarece resimt mai
puŃin oboseala emoŃională, având totodată
tendinŃa de a-şi evalua mai bine realizările
profesionale.
Afectivitatea
negativă
corelează
semnificativ cu epuizarea profesională pe
ansamblu (r=0,26, p<0,01). Această relaŃie
directă este datorată preponderent corelaŃiei
dintre afectivitatea negativă şi oboseala
emoŃională (r=0,33, p<0,01), căci aceasta este
singura sub-dimensiune a epuizării cu care
corelează. Dată fiind încărcătura emoŃională
negativă a oboselii emoŃionale, rezultatul era
de aşteptat.
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RelaŃii între cele trei strategii de
reglare emoŃională investigate şi epuizarea
profesională
Rezultatele (Tabelul 1) arată că
reglarea emoŃională prin direcŃionarea atenŃiei
nu corelează semnificativ cu epuizarea
profesională (nici cu scorul total, nici cu vreo
sub-dimensiune). O posibilă explicaŃie pentru
aceste rezultate ar putea fi formulată pornind
de la ceea ce înseamnă direcŃionarea atenŃiei
ca
strategie
de
reglare
emoŃională.
DirecŃionarea atenŃiei se referă atât la
încercările angajaŃilor de a-şi redirecŃiona
atenŃia spre elementele care să scadă
impactul emoŃional al situaŃiei (distragere Gross, 1998), cât şi la încercările lor de a-şi
induce
activ
emoŃiile
dezirabile
prin
concentrarea asupra unor elemente care în
trecut le provocaseră acele trăiri (concentrare Gross, 1998). Se poate observa caracterul
divergent al celor două metode prin care se
poate
realiza
reglarea
emoŃiilor
prin
direcŃionarea atenŃiei. Este posibil ca
distragerea să se asocieze negativ epuizării
profesionale, în timp ce concentrarea poate să
faciliteze apariŃia oboselii emoŃionale.
Modularea
răspunsului
corelează
negativ cu depersonalizarea (r=-0,22, p<0,05),
ineficacitatea profesională (r=-0,22, p<0,05),
dar şi cu scorul total la epuizare (r=-0,28,
p<0,01). Prin urmare, angajaŃii care recurg
doar la mascarea trăirilor afective faŃă de
clienŃi, prin afişarea unei expresii emoŃionale
dezirabile sunt cei care resimt mai puŃină
epuizare profesională, şi asta datorită faptului
că îi depersonalizează mai puŃin pe clienŃi şi îşi
evaluează realizările mai bine.
Reglarea emoŃiilor prin schimbare
cognitivă corelează negativ semnificativ cu
oboseala emoŃională (r=-0,34, p<0,01), cu
ineficacitatea profesională (r=-0,26, p<0,01),
dar şi cu scorul total la epuizare (r=-0,30,
p<0,01). Prin urmare, acei angajaŃi din sectorul
servicii care apelează la reglarea emoŃiilor prin
recadrare cognitivă sunt cei care resimt într-o
mai mică măsură epuizarea profesională, iar
această legătură este datorată asocierii
negative dintre reglarea emoŃiilor prin
schimbare cognitivă şi oboseală emoŃională,
dar şi ineficacitate profesională.
Rezultatele prezentate anterior ne
indică faptul că reglarea emoŃiilor prin
modularea răspunsului şi prin schimbarea
modului de înŃelegere a situaŃiilor problematice
se asociază cu un nivel mai scăzut al epuizării
profesionale.
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Dar pentru a clarifica mai bine aceste
relaŃii (având în vedere şi relaŃiile anterior
prezentate între afectivitatea pozitivă, reglarea
emoŃiilor şi epuizarea profesională), au fost
studiate câteva modele de predicŃie liniară
pentru a vedea care sunt variabilele care
prezic cel mai bine epuizarea profesională şi
sub-dimensiunile sale.
Ipoteza 1. Strategiile de reglare
emoŃională aduc un plus de valoare explicativă
pentru epuizarea profesională, chiar dacă este
controlat efectul tipului de trăiri afective şi al
variabilelor socio-demografice.
Pentru a evalua dacă strategiile de
reglare emoŃională aduc un plus de valoare în
explicarea varianŃei epuizării profesionale s-a
realizat o regresie multiplă ierarhică.
În primul bloc am introdus variabilele
de natură socio-demografică şi organizaŃională
pe care am dorit să le controlăm (tip instituŃie –
publică sau privată-, sex, vârstă, vechime,
studii); în al doilea bloc am introdus
afectivitatea pozitivă şi afectivitatea negativă,
iar în al treilea bloc am introdus cele trei
strategii de reglare emoŃională (direcŃionarea
atenŃiei, schimbarea cognitivă şi modularea
răspunsului).
Rezultatele obŃinute (Tabelul 2) indică
faptul că variabilele socio-demografice nu
contribuie în mod semnificativ la explicarea
varianŃei epuizării profesionale (F(5,89)=0,54,
p=0,74). Introducerea în al doilea bloc a
variabilelor afectivitate pozitivă şi afectivitate
negativă aduce un plus de valoare explicativă
2
(∆R =0,21, p<0,001), acest al doilea model
contribuind în mod semnificativ la explicarea
varianŃei epuizării profesionale (F(7,87)=4,05,
p=0,001).
În modelul final am introdus în plus
faŃă de variabilele menŃionate anterior şi cele
trei strategii de reglare emoŃională. Rezultatele
arată că, în condiŃiile în care sunt controlate
variabilele de natură socio-demografică şi cele
care Ńin de afectivitatea pozitivă şi negativă a
angajaŃilor, strategiile de reglare emoŃională
influenŃează
semnificativ
epuizarea
2
profesională (∆R =0,09, p=0,01). Strategiile de
reglare emoŃională explică 9% din varianŃa
epuizării, iar aceasta vine în plus faŃă de cele
18% explicate de factorii deja controlaŃi. Prin
urmare, prima ipoteză a primit validare
empirică.
La nivel analitic, din modelul final se
observă că modularea răspunsului este
strategia
de
reglare
emoŃională
care
influenŃează în mod semnificativ varianŃa
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epuizării (β=-0,26, p=0,01). Celălalt predictor
semnificativ este afectivitatea pozitivă (β=0,36, p<0,001). Prin urmare se poate susŃine
ideea că angajaŃii se simt mai puŃin epuizaŃi la

locul de muncă dacă sunt caracterizaŃi de
afectivitate pozitivă şi se angajează în reglarea
emoŃiilor prin modularea răspunsului.

Tabelul 2. Sinteza modelelor predictive pentru epuizarea profesională

PASUL 1
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
PASUL 2
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
AP
AN
PASUL 3
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
AP
AN
DirecŃionarea atenŃiei
Schimbare cognitivă
Modularea
răspunsului
* p< 0,05
**P< 0,01

R
0,02

0,24**

0,34**

2

R ajustat
-0,02

0,18**

0,26**

Pentru a investiga în detaliu dinamica factorilor
care explică varianŃa epuizării profesionale, am
realizat câte o analiză de regresie multiplă
ierarhică pentru fiecare dintre dimensiunile
acestui fenomen. În primul bloc am introdus
variabilele de natură socio-demografică pe
care am dorit să le controlăm (tip instituŃie,
sex, vârstă, vechime în post, anii de studiu); în
al doilea bloc am introdus afectivitatea pozitivă
şi afectivitatea negativă, iar în al treilea bloc
am introdus cele trei strategii de reglare
emoŃională (direcŃionarea atenŃiei, schimbarea
cognitivă şi modularea răspunsului).
Modelul final luat în analiză nu este un
predictor suficient de bun al depersonalizării
(F(10,97)=1,005, p=0,446). Strategiile de
reglare emoŃională nu aduc un plus de valoare
explicativă
faŃă
de
celelalte
variabile
2
investigate (∆R =0,07, p=0,06). Singurul

2

∆R
0,02

B

e.s. B

β

0,01
-0,02
0,26
0,07
0,01

0,03
0,47
0,17
0,14
0,04

0,04
-0,00
0,16
0,07
0,05

-0,01
-0,21
0,20
0,01
0,03
-0,85
0,49

0,02
0,42
0,15
0,12
0,03
0,22
0,24

-0,05
-0,04
0,13
0,01
0,15
-0,37**
0,21*

0,01
-0,09
0,17
0,09
0,01
-0,83
0,37
0,77
-0,60
-0,92

0,02
0,43
0,14
0,12
0,04
0,23
0,23
0,40
0,43
0,35

0,03
-0,02
0,11
0,08
0,08
-0,36**
0,15
0,20
-0,16
-0,26**

0,21**

0,09*

predictor semnificativ identificat în cadrul
analizei a fost strategia de reglare emoŃională
prin modularea răspunsului (β=-0,26, t=-2,32,
p=0,02). Plecând de la aceste rezultate,
tragem concluzia că există alte variabile care
se află în relaŃii mai puternice cu această
dimensiune a epuizării profesionale. Aceste
alte variabile ar putea fi legate de valorile
angajaŃilor, de identitatea lor profesională, dar
şi de factori organizaŃionali (precum politica
organizaŃiei privind interacŃiunile cu angajaŃii,
sau o gamă mai largă a sectoarelor de
activitate).
Modelul predictiv final pentru oboseală
emoŃională
explică
33%
din
varianŃă
(F(10,85)=5,78, p<0,001). Strategiile de
reglare emoŃională explică cu 7% mai mult
decât celelalte variabile (Tabelul 3). La un nivel
mai analitic se poate observa că strategiile de
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reglare emoŃională prin direcŃionare a atenŃiei
(β=0,20, t=2,03, p=0,045) şi prin schimbarea
cogniŃiilor
(β=-0,27,
t=-2,50,
p=0,014)
reprezintă predictori semnificativi ai oboselii
emoŃionale, chiar în condiŃiile în care este
controlat efectul afectivităŃii pozitive şi
negative. Analiza rezultatelor modelului final

mai indică faptul că, pe lângă cele două
strategii de reglare emoŃională menŃionate, mai
există doi predictori semnificativi ai oboselii
emoŃionale: afectivitatea pozitivă (β=-0,34, t=3,74, p=0,001) şi afectivitatea negativă a
angajaŃilor (β=0,25, t=2,65, p=0,009).

Tabelul 3. Sinteza modelelor predictive pentru oboseala emoŃională

PASUL 1
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
PASUL 2
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
AP
AN
PASUL 3
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
AP
AN
DirecŃionarea atenŃiei
Schimbare cognitivă
Modularea
răspunsului
* p< 0,05
**P< 0,01

R
0,21

0,57**

0,63**

2

R ajustat
-0,01

0,27**

0,33**

Rezultatele obŃinute indică faptul că
oboseala emoŃională creşte atunci când
angajaŃii sunt caracterizaŃi într-o mai mică
măsură de afectivitate pozitivă şi într-o mai
mare măsură de afectivitate negativă şi recurg
mai puŃin la strategii de reglare a emoŃiilor prin
schimbare cognitivă şi mai mult prin
direcŃionarea atenŃiei. Prin urmare, dacă
tendinŃa angajaŃilor de a resimŃi trăiri afective
negative şi de a-şi regla emoŃiile prin
direcŃionarea atenŃiei favorizează apariŃia
oboselii emoŃionale, afectivitatea pozitivă şi
reglarea
emoŃională
prin
schimbarea
semnificaŃiei situaŃiilor problematice întâlnite
reprezintă resurse valoroase ale angajaŃilor în
evitarea unei epuizări emoŃionale. În plus,
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2

∆R
0,04

B

e.s. B

β

-0,00
0,12
0,12
0,02
0,01

0,01
0,20
0,07
0,06
0,01

-0,09
0,06
0,19
0,05
0,19

-0,01
-0,21
0,10
-0,01
0,02
-0,385
0,28

0,01
0,42
0,06
0,05
0,01
0,09
0,09

-0,17
-0,04
0,15
-0,02
0,29
-0,39**
0,28**

-0,01
0,11
0,08
0,01
0,02
-0,33
0,25
0,33
-0,44
-0,19

0,01
0,17
0,06
0,05
0,01
0,09
0,09
0,16
0,17
0,14

-0,08
0,05
0,12
0,03
0,23
-0,34**
0,25**
0,20*
-0,27*
-0,12

0,28**

0,07*

important este faptul că strategiile de reglare
emoŃională influenŃează oboseala emoŃională,
chiar atunci când afectivitatea pozitivă şi
negativă a angajaŃilor, dar şi caracteristicile
socio-demografice sunt controlate.
În ceea ce priveşte dimensiunea
epuizării care surprinde percepŃia lipsei de
eficienŃă în plan profesional, introducerea în
modelul final a strategiilor de reglare
emoŃională nu contribuie în mod semnificativ la
îmbunătăŃirea procentului de varianŃă explicat
2
(∆R =0,04, p=0,178). Din analiza celui de al
treilea bloc de variabile (Tabelul 4), se poate
totuşi, observa existenŃa a două variabile ce
influenŃează
ineficacitatea
personală:
afectivitatea
pozitivă
(β=-0,46,
t=-4,41,
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p<0,001) şi strategia de reglare a emoŃiilor prin
modularea răspunsului (β=-0,20, t=-2,04,

p=0,044).

Tabelul 4. Sinteza modelelor predictive pentru ineficacitate profesională

PASUL 1
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
PASUL 2
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
AP
AN
PASUL 3
Vârstă
Sex
Studii
InstituŃie
Vechime
AP
AN
DirecŃionarea atenŃiei
Schimbare cognitivă
Modularea
răspunsului
* p< 0,05
**P< 0,01

R
0,18

0,53

0,56

2

R ajustat
-0,02

0,22**

0,24**

Analiza datelor ne arată că angajaŃii
au tendinŃa să îşi evalueze mai bine propriile
realizări profesionale dacă sunt caracterizaŃi
de afectivitate pozitivă şi se angajează în
reglarea emoŃiilor prin modularea răspunsului.
Posibile explicaŃii pot fi formulate plecând de la
faptul că trăirile afective pozitive favorizează
evaluările pozitive (Brief & Weiss, 2002), dar şi
de la faptul că mascarea de către angajaŃi a
emoŃiilor inadecvate se pliază pe cerinŃele (mai
mult sau mai puŃin explicite) ale postului. Dacă
angajaŃii reuşesc să îşi mascheze emoŃiile
inadecvate, atunci consideră că cel puŃin o
parte a muncii lor a fost bine realizată.
Pe ansamblu, în cadrul studiului de
faŃă, variabilele socio-demografice luate în
considerare (vârstă, sex, studii, tip de instituŃie
de apartenenŃă, vechime) nu au înregistrat un
impact
semnificativ
asupra
epuizării
profesionale. Acest rezultat este concordant cu
o serie de cercetări care arată că alte variabile

2

∆R
0,03

B

e.s. B

β

0,01
0,02
0,08
0,01
-0,01

0,01
0,21
0,07
0,06
0,01

0,19
0,01
0,12
0,03
-0,06

0,01
-0,08
0,05
0,01
0,01
-0,49
0,12

0,01
0,19
0,06
0,05
0,01
0,10
0,11

0,06
-0,03
0,07
0,01
0,04
-0,47**
0,11

0,01
-0,01
0,05
0,03
0,01
-0,48
0,08
0,10
-0,08
-0,33

0,01
0,20
0,06
0,05
0,01
0,11
0,11
0,18
0,20
0,16

0,11
-0,01
0,07
0,06
0,01
-0,46**
0,07
0,06
-0,05*
-0,20*

0,24**

0,04

sunt mai relevante pentru investigarea acestui
fenomen (Seltzer & Numerof, 1988; Stearns &
Moore, 1993). InfluenŃa comună a afectivităŃii
pozitive
şi
negative
asupra
epuizării
profesionale pe ansamblu este clar delimitată,
datorându-se mai ales influenŃei asupra
oboselii
emoŃionale
şi
ineficacităŃii
profesionale.
Aşa cum anticipam în ipoteză, cele trei
strategii de reglare emoŃională investigate au o
influenŃă
semnificativă
asupra
epuizării
profesionale. Această influenŃă se datorează
mai ales impactului strategiilor de direcŃionare
a atenŃiei şi schimbare cognitivă asupra
oboselii emoŃionale, dar şi a modulării
răspunsului asupra ineficacităŃii profesionale.
Ipoteza 2. AngajaŃii din sectorul
comercial privat folosesc într-o mai mare
măsură cele 3 strategii de reglare a emoŃiilor
decât funcŃionarii publici.
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Pentru verificarea acestei ipoteze s-a
aplicat testul t al diferenŃei dintre medii pentru
eşantioane
independente.
Variabila
independentă luată în considerare a fost
apartenenŃa la tipul de organizaŃie: subiecŃii au
fost angajaŃi fie la o instituŃie publică de
furnizare servicii, fie la una privată (pentru
acest ultim caz, domeniul de activitate era
comerŃul). ToŃi subiecŃii lucrau în contact direct
cu clienŃii. Variabilele dependente au fost cele
trei
strategii
de
reglare
emoŃională
(direcŃionarea atenŃiei, schimbare cognitivă şi
modularea răspunsului), dimensiunile şi scorul
total al epuizării profesionale.
Rezultatele obŃinute (Tabelul 5) arată
că singura diferenŃă semnificativă se regăseşte
pentru strategia de reglare a emoŃiilor prin
modularea răspunsului.
Tabelul 5. DiferenŃe între angajaŃii instituŃiilor
publice şi private – comerŃ
DirecŃionarea Schimbare
atenŃiei
cognitivă
InstituŃii
2,44
2,65
publice
ComerŃ
2,60
2,77
t
-1,968
-1,47
df
101
101
p
0,052
0,144

Modularea
răspunsului
2,77
2,97
-2,41
101
0,018

Astfel, angajaŃii care lucrează în
comerŃ declară că recurg mai frecvent la
mascarea adevăratelor lor trăiri afective atunci
când interacŃionează cu clienŃii, comparativ şi
angajaŃii din instituŃiile publice. Una dintre
explicaŃiile cele mai plauzibile se referă la
faptul că în comerŃ solicitările de exprimare
emoŃională pe care organizaŃiile le impun
angajaŃilor sunt mult mai stricte, şi sunt
formulate în majoritatea cazurilor într-o
manieră directă, explicită. Utilizarea celorlalte
două strategii de reglare emoŃională este mai
greu de monitorizat decât modularea
răspunsurilor emoŃionale, fiind probabil mai
puternic influenŃată de ataşamentul faŃă de
profesie şi de parcurgerea unor stagii de
formare specifice. Dar acestea sunt doar
posibile ipoteze care trebui verificate în
demersurile ulterioare de cercetare.
Ipoteza 3. AngajaŃii din sectorul
comercial privat resimt într-o mai mare măsură
oboseala emoŃională decât funcŃionarii publici.
Pentru verificarea acestei ipoteze s-a
aplicat testul t al diferenŃei dintre medii pentru
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eşantioane
independente.
Variabila
independentă luată în considerare a fost tot
apartenenŃa la tipul de organizaŃie (similar
ipotezei 2). Variabila dependentă a fost
dimensiunea epuizării profesionale care se
referă la oboseala emoŃională.
Rezultatele arată că nu apar diferenŃe
semnificative la nivelul oboselii emoŃionale
(t(99)=0,58, p=0,65), deşi ne aşteptasem ca
angajaŃii din comerŃ ce au contact direct cu
clienŃii să înregistreze scoruri mai ridicate (atât
datorită cerinŃelor emoŃionale venite din partea
conducerii organizaŃiilor, cât şi datorită unui
program mai prelungit de lucru). Lipsa
diferenŃelor ne sugerează că la nivelul
instituŃiilor publice există alŃi factori care
facilitează apariŃia epuizării profesionale.
Rezultatele obŃinute în cursul verificării
primelor două ipoteze sunt concordante cu
aceste ultime rezultate. Anterior s-a evidenŃiat
faptul că singurele diferenŃe între mediul privat
(sector comercial) şi cel public în ceea ce
priveşte strategiile de reglare emoŃională se
regăsesc la nivelul modulării răspunsurilor
emoŃionale. Dar rezultatele obŃinute în cadrul
verificării primei ipoteze arată că modularea
răspunsurilor emoŃionale nu reprezintă un
predictor semnificativ al oboselii emoŃionale.
DiferenŃe între cele două sectoare de
activitate nu se regăsesc nici la nivelul
depersonalizării (t(101)=-0,58, p=0,631), nici la
nivelul ineficacităŃii profesionale (t(100)=1,02,
p=0,310), nici la nivelul scorului total al
epuizării profesionale (t(98)=0,44, p=0,66).
ExplicaŃia cea mai probabilă este că cele două
sectoare de activitate au stresori diferiŃi, ce
ajung să aibă aproximativ acelaşi impact la
nivelul epuizării profesionale.
DiscuŃii şi concluzii
Persoanele ce au tendinŃa de a resimŃi
mai frecvent emoŃii şi dispoziŃii afective plăcute
sunt şi cele care îşi reglează emoŃiile mai
frecvent prin schimbarea modului în care ele
înŃeleg situaŃia şi prin redirecŃionarea atenŃiei
de la situaŃiile problematice. În plus, nu au fost
regăsite
legături
semnificative
între
afectivitatea pozitivă şi reglarea emoŃiilor prin
modularea răspunsurilor emoŃionale. Am putea
trage concluzia că persoanele care sunt de
obicei optimiste, vesele, bine-dispuse au
tendinŃa de a-şi regla emoŃiile la un nivel mai
profund. A decela între cauză şi efect este
destul de dificil, deoarece ambele sensuri de
determinare cauzală sunt plauzibile. Pe de o
parte, afectivitatea pozitivă poate facilita
recadrarea
situaŃiilor
problematice
şi
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direcŃionarea atenŃiei spre anumite aspecte această explicaŃie ar fi concordantă cu
cercetările care arată că afectivitatea pozitivă
facilitează rezolvarea creativă a problemelor şi
ridicarea nivelului de cooperare (Brief şi Weiss,
2002). Pe de cealaltă parte, în terapiile
cognitive, în cea raŃional-emotivă recadrarea
este utilizată ca mijloc de a-i ajuta pe oameni
să se adapteze mai bine, să fie mai mulŃumiŃi
de viaŃa lor (Holdevici, 1996). Aceste aspecte
merită a fi explorate în cercetările ulterioare,
dar până atunci, este important să identificăm
consecinŃele acestor caracteristici şi strategii
de reglare emoŃională.
Depersonalizarea a fost dimensiunea
epuizării profesionale pentru care nu a fost
identificat un model predictiv suficient de
valoros. Cercetările ulterioare vor trebui să
identifice factorii predictivi pentru tendinŃa
angajaŃilor din sectorul servicii de a-i privi pe
clienŃi ca pe nişte obiecte. Oboseala
emoŃională este destul de bine explicată de
tendinŃa angajaŃilor de a resimŃi mai multe trăiri
negative şi mai puŃine pozitive şi de a-şi regla
emoŃiile mai mult prin dirijarea atenŃiei şi mai
puŃin prin schimbarea semnificaŃiei situaŃiilor
problematice. Deoarece această scală are cea
mai puternică încărcătură emoŃională, putem
considera că aceste rezultate vin în sprijinul
validităŃii de construct a scalelor implicate. În
cadrul acestui studiu, tendinŃa participanŃilor de
a-şi evalua mai bine propriile realizări
profesionale este explicată mai degrabă de
afectivitatea pozitivă şi de reglarea emoŃiilor
prin modularea răspunsului.
Pe ansamblu, angajaŃii se simt mai
puŃin epuizaŃi la locul de muncă dacă sunt
caracterizaŃi de afectivitate pozitivă şi se
angajează în reglarea emoŃiilor prin modularea
răspunsului. Acest rezultat se explică prin
faptul că afectivitatea pozitivă reprezintă un
bun predictor pentru două dimensiuni ale
epuizării profesionale - oboseala emoŃională şi
ineficacitate profesională -, iar modularea
răspunsului pentru depersonalizare şi simŃ
scăzut al realizării profesionale.
Pe ansamblu, strategiile de reglare
emoŃională aduc un plus de valoare în
înŃelegerea dinamicii epuizării profesionale, şi
asta mai ales datorită impactului pe care
acestea îl au asupra ineficacităŃii profesionale,
dar mai ales asupra oboselii emoŃionale.
Plecând de la aceste rezultate, se pot
formula câteva strategii de intervenŃii în
vederea prevenirii apariŃiei sau diminuării
epuizării profesionale. Pe de o parte, în
procesul de selecŃie pentru posturi din sectorul

servicii s-ar putea lua decizii şi pe baza tipului
de afectivitate caracteristic candidaŃilor. Pe de
altă parte, s-ar putea organiza sesiuni de
formare care să-i antreneze pe angajaŃii din
sectorul servicii în a-şi îmbunătăŃi strategiile de
reglare emoŃională.
Singura diferenŃă semnificativă între
instituŃiile publice şi cele private (care
activează în comerŃ) se regăseşte pentru
strategia de reglare a emoŃiilor prin modularea
răspunsului. Astfel, angajaŃii care lucrează în
comerŃ declară că recurg mai frecvent la
mascarea adevăratelor lor trăiri afective atunci
când interacŃionează cu clienŃii, comparativ şi
angajaŃii din instituŃiile publice. Una dintre
explicaŃiile cele mai plauzibile se referă la
faptul că în comerŃ solicitările de exprimare
emoŃională pe care organizaŃiile le impun
angajaŃilor sunt mult mai stricte, şi sunt
formulate în majoritatea cazurilor într-o
manieră directă, explicită.
O parte dintre limitele acestui studiu Ńin
de caracteristicile lotului utilizat: numărul relativ
scăzut
de
participanŃi,
preponderenŃa
subiecŃilor de gen feminin şi a angajaŃilor cu
vechime destul de redusă în postul ocupat
(sub şapte ani). Alte limite sunt legate de
reprezentarea redusă în cadrul acestui studiu
a unor domenii de activitate din sectorul terŃiar,
de faptul că nu a fost controlată tendinŃa
subiecŃilor de a formula răspunsuri dezirabile
social, precum şi de axarea pe variabilele
individuale
în
defavoarea
celor
organizaŃionale.
Pornind de la acest studiu, putem
identifica câteva direcŃii de cercetare pentru
viitorul apropiat. În primul rând ar trebui
explicată lipsa unor rezultate foarte clare în
ceea ce priveşte direcŃionarea atenŃiei ca
strategie de reglare emoŃională – pe viitor ar
trebui să se realizeze diferenŃierea între subdimensiunile sale. În plus, este necesară
extinderea investigaŃiilor pentru alte posturi din
sectorul servicii (de exemplu chelneri,
funcŃionari bancari, ospătari, etc.) şi pentru
variabile organizaŃionale relevante.
Rezumat
Obiectivul central al acestei lucrări constă în
explorarea relaŃiilor dintre reglarea emoŃiilor şi
epuizarea profesională la nivelul angajaŃilor români
din sectorul servicii, realizând o verificare empirică a
adecvării modelului propus de James Gross (1998)
în contextul muncii emoŃionale. Interesul nostru
vizează atât clarificarea relaŃiilor dintre afectivitatea
pozitivă şi negativă a angajaŃilor şi tipul de strategie
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de reglare a emoŃiilor (direcŃionarea atenŃiei,
schimbare cognitivă sau modularea răspunsului),
cât şi identificarea relaŃiilor dintre aceste strategii şi
consecinŃe
precum
epuizarea
profesională.
Cercetarea s-a bazat în principal pe metoda
chestionarului, scalele fiind construite plecând atât
de la literatura de specialitate, cât şi de la
informaŃiile culese direct de la nivelul populaŃiei
româneşti. Rezultatele obŃinute atestă faptul că
tendinŃa angajaŃilor de a resimŃi trăiri afective
pozitive se asociază anumitor strategii de reglare
emoŃională si reduce epuizarea. În plus, anumite
strategii de reglare emoŃională previn apariŃia
epuizării profesionale. In final se discută posibile
intervenŃii la nivel practic, dar şi direcŃii noi de
cercetare.
Cuvinte cheie: reglare emoŃională, epuizare
profesionala, afectivitate pozitivă şi negativă, sector
servicii
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Sisteme inteligente de măsurare a comportamentului conducătorului autovehiculului pe
parcursul traseului ales de instructor
1
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Sistemul LG-DS (Ladies&Gentlemen
Drivers System), un produs informatizat de
urmărire a comportamentului conducătorului
auto (apărut în mai-iunie 2005) are mare
succes în SUA, FranŃa, Belgia şi Suedia. În
SUA a fost implementat ca program naŃional în
toate şcolile de şoferi. Acolo şcoala de şoferi
se
face
începând
de
la
16
ani.
Pregătirea/testatrea/evaluarea practică pe
traseu se face prin intermediul sistemului LGDS.
LG-DS include: senzorii aferenŃi, 2
camere video, un laptop de ultimă generaŃie cu
sistem touch screen, interfaŃă video, soft-ul
instalat şi licenŃa de folosire, suport camere
video, toate acestea puse într-o geantă
metalică din aluminiu pentru a putea fi
transportată şi instalată la locul utilizării.
Echipamentul LG-DS are utilizare
bivalentă şi se foloseste la pregătirea şi
verificarea obiectivă a experienŃei practice
acumulate de către şoferi.

perfecŃionarea deprinderilor viitorului şofer. De
exemplu, dacă şcoala de şoferi durează 4
săptămâni, se recomandă ca să fie folosit în
timpul procesului de pregătire practică o data
în primele 3 săptamâni (ca să se vadă cum
progresesează viitorul şofer) şi la toate
şedinŃele practice de conducere din ultima
săptămână. Mai mult decât atât, sistemul se
poate utiliza şi la şedinŃele teoretice de
însuşire a cunoştinŃelor necesare traficului
rutier.
Având în vedere verificarea obiectivă a
experienŃei practice acumulate de către şoferi,
este bine de ştiut că sistemul reprezintă la ora
actuală singura modalitate obiectivă de
verificare practică pe traseu a viitorului şofer.
Aşa cum reiese din experienŃa acumulată cu
şcolile de şoferi din Belgia, un astfel de sistem
este recomandat atât şcolilor de şoferi cât şi
poliŃiei rutiere care face verificarea pe traseu.
Acest sistem elimină subiectivitatea la
evaluarea performaŃelor în conducere dar şi în
aprecierea conduitei expresiv-emotionale a
şoferului în timpul conducerii autovehiculului.
Sistemul se poate folosi cu mici
adaptări la automobile, camioane, autobuze,
tir-uri, troleibuze până la tramvaie.
Modul de utilizare al sistemului LG-DS
(Ladies&Gentlemen Drivers System)

Figura 1. Sistem touch screen, interfaŃă video

Din punctul de vedere al pregătirii,
sistemul LG-DS se foloseşte la formarea şi

Sistemul descris, înregistrează în
memoria
laptop-ului
comportamentul
participantului la operaŃiunea de conducere a
autovehiculului. Instructorul are posibilitatea să
vadă în orice moment unde a greşit potenŃialul
şofer. Astfel, instructorul îi poate da explicaŃiile
necesare minimizării numărului de erori în
conducere. Alte explicaŃii se mai pot da şi la
şedinŃele teoretice de pregătire când, prin
analize de caz se poate analiza detaliat cum a
condus potenŃialul şofer pe traseul ales.

1
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Sistemul
LG-DS
înregistrează
comportamentul
şi
conduita
expresivemoŃională a conducătorului autovehiculului pe
traseu urmărind două axe: longitudinală şi
laterală (Figura 2).

separate pentru fiecare şofer şi se poate
compara evoluŃia modului de conducere a
autovehiculului de la intrarea în şcoală şi până
la terminarea ei. Instructorul poate garanta sau
nu dacă acel potenŃial şofer are aptitudini şi
deprinderi
formate
de
conducere
a
autovehiculului, dacă poate să ia permis de
conducere şi dacă va conduce cu siguranŃă în
trafic. Toate datele înregistrate cu ajutorul
camerelor video şi a sezorilor de voce sunt
procesate automat de programul soft al
sistemului LG-DS. Este important de menŃionat
că instructorul nu poate interveni să
influenŃeze “rezultatele” colectate de pe traseul
parcurs ale conducătorului autovehiculului.

Figura 2. Ajustarea urmărind cele două axe:
longitudinală şi laterală

Din punctul de vedere al analizei
comportamentului conducătorului autovehiculului se poate vedea atât în timpul executării
traseului ce anume şi cum a greşit şoferul, dar
şi în timpul staŃionării, când se poate lua o
scurtă pauză pe traseu unde se poate discuta
cu conducătorul autovehiculului unde a greşit
şi cum să acŃioneze corect (Figura 3).

Figura 3. Imagini înregistrate pe traseu cu analiza
erorilor

Rezultatele se pot înregistra într-o
bază de date (Figura 4), structurată în fişiere
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Figura 4. Baza de date stocată a şoferilor testaŃi pe
traseu

Cantitatea de informaŃie stocată
depinde de cât este mărimea hard-discului.
Practic dacă pentru un cursant este necesar
1MB şi hard-discul are 20 GB, în practică s-ar
putea stoca date pentru 20000 cursanŃi fără să
se mai şteargă nimic din sistem. Dar, dacă am
avea un hard-disck mai mare şi unul extern,
practic se pot stoca informaŃii pentru un an,
fără a se apela la suport de memorie externă.
Datele înregistrate pe parcursul
traseului de către conducătorii autovehiculului
ar putea fi folosite şi din punct de vedere legal,
să se demonstreze că un individ care a luat la
un anumit moment examenul pentru carnet de
conducere
avea
un
comportament
corespunzător la volan şi o conduită expresivemoŃională cât mai aproape de cea ideală.
Datorită
faptului
că
sistemul
înregistrează totul în fişiere pentru fiecare
cursant în parte, se poate tipări o fişă la fiecare
şedinŃă de pregătire, unde i se pot arăta
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greşelile făcute pe traseu şi i se va explica ce
trebuie să facă pentru a minimiza numărul
acestora. După examinare, fişa se poate ataşa
dosarului cursantului împreună cu rezultatele
de la chestionarele teoretice.
Pregătirea şi examinarea poate avea
mai multe sau mai puŃine etape. Este la
latitudinea instructorului să aleagă aceste
etape în funcŃie de cât de repede conducătorul
autovehiculului adoptă un comportament cât
mai lipsit de erori în timpul conducerii
autovehiculului.
În timpul conducerii autovehiculului,
orice
mişcare
a
autovehicului
este
monitorizată, înregistrată şi prelucrată de softul
sistemului. Orice eroare efectuată de către
conducătorul autovehiculului este afişată în
timp real pe ecran şi înregistrată sub formă de
fişier în memoria calculatorului.
Aşa cum am prezentat anterior,
rezultatele evaluării cursantului se pot
prezenta fie după fiecare manevră, fie în timpul
şedintei sau chiar la finalul şedinŃei de
conducerea a autovehiculului.
Sistemul
LG-DS
oferă
toate
informaŃiile de care instructorul are nevoie
pentru a analiza conduita expresiv emoŃională,
comportametul la volan şi numărul erorilor
realizate de către persoana care conduce pe
traseul ales. De asemenea, se poate vizualiza
o listă cu obiectivele urmărite şi o înregistrare
video a comportamentului conducătorului
autovehiculului pe întregul traseu ales.
InformaŃiile oferite de către sistemul
LG-DS se referă nu numai la acŃiunea
conducătorului autovehiculului în mod direct,
dar şi indirect. Astfel că după o corectare a
unei greşeli se poate verifica dacă acesta a
fost îndrumat corect de către instructor pentru
a efectua corect manevra respectivă.
Pregatirea
instructorului
(şi
a
examinatorului): la început se face de către o
persoană autorizată care a efectuat un anumit
număr de ore de pregătire în utilizarea şi
interpretarea rezultatelor testării. Se impune o
astfel de procedură foarte strictă, pentru că
trebuie să respectăm normele ISO9001 în
domeniul respectiv.
Ciclul pentru obŃinerea atestatului de
utilizare a sistemului ar fi următorul:
• pregătire teoretică generală;
• detalii despre sistem, mod de
funcŃionare, mod de utilizare, mod
de folosire a datelor, de citire şi
interpretare a erorilor, mod de
corectare a erorilor;
• o şedinŃă demonstrativă;

•

•
•

trei şedinŃe practice de învătare cu
fiecare instructor în parte, urmate
de prelucrarea datelor înregistrate
sub supraveghere;
1-2 şedinŃe practice în care
instructorii interpretează singuri
datele înregistratge;
Examen teoretic şi examen
practic.

Service-ul acordat sistemului LC-DS
nu este necesar deoarece totul este încapsulat
în softul utilizat. Dar dacă apar disfuncŃii,
producătorul oferă orice tip de service necesar.
Este foarte puŃin probabil să apară
ceva neprevăzut în timpul examinării la sistem.
În cazul în care apare o disfuncŃie, cum ar fi
întreruperea fluxului informaŃional de la
senzori, sau imposibilitatea recepŃionării de
imagini video, se verifică încă o dată instalarea
corectă a sistemului.
Practic, în toate Ńările unde s-a
prezentat sistemul a avut şi are în continuare
un succes deosebit. În plus, ceea ce este şi
mai interesant, în Belgia toŃi şoferii care sunt
prinşi cu limita alcoolemiei în sânge depăşită
sau că au consumat droguri la volan, li se
ridică permisul şi nu li se mai înnapoiază până
când nu fac şcoala de şoferi asistată de
sistemul LG-DS şi trec examenul. Sistemul
permite ca acea fişă de evaluare să fie
integrată în sistemul electronic şi sa fie
înregistrată împreună cu toate rezultatele
cursantului.
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Procedura Multi Trăsătură Multi Metodă: o abordare din perspectiva SEM
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Cercetarea empirică în psihologie, în
marea majoritate a domeniilor sale, poate fi
asemănată cu o vânătoare de stafii. Principala
preocupare a cercetătorilor este de a pune în
evidenŃă relaŃii (cauzale sau doar corelative)
între entităŃi, denumite constructe psihologice,
care nu sunt accesibile în mod direct simŃurilor
noastre (Michell, 1990). În cercetare, acestea
funcŃionează ca nişte concepte ipotetice, a
căror validitate este sau nu susŃinută de datele
rezultate în urma cercetărilor empirice
(Anderson, 2001). Din această perspectivă
istoria psihologiei poate fi percepută ca un
demers evolutiv caracterizat de apariŃia
continuă a unor concepte noi (le putem numi
meme, vezi Dawkins, 1976), care intră în
concurenŃă cu cele deja existente şi
bineînŃeles de dispariŃia altora. ForŃa de
selecŃie care guvernează această evoluŃie este
validarea empirică.
În acest context, una dintre problemele
esenŃiale ale cercetării empirice o reprezintă
măsurarea
constructelor
psihologice
(Embretson & Hershberger, 1999). Concluziile
referitoare la relaŃiile dintre constructele
implicate în cercetare sunt valide în măsura în
care instrumentele utilizate în cercetare întradevăr măsoară constructele vizate (Nunnally,
1978). Există o serie de strategii empirice de
validare a instrumentelor de măsurare,
respectiv a concluziilor bazate pe acestea. O
metodă frecvent utilizată este cea propusă de
Campbell şi Fiske (1959), procedura Multi
Trăsătură Multi Metodă (MTMM). În domeniul
psihologiei industriale această metodă se
pretează bine la validarea evaluărilor 360º (de
exemplu, evaluarea a trei trăsături de către
superior, coleg, subaltern şi autoevaluare).
Scopul acestui articol este de a
prezenta procedura clasică propusă de autori
şi modul în care aceasta s-a schimbat în urma
1

SEM (Structural Equation Modeling) în limba
română se traduce Modelare prin EcuaŃii
Structurale.
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abordării ei din perspectiva SEM. Preluând
exemplul prezentat de Trochim (2006), vom
prezenta succint modul de analiză a unei
matrice MTMM, ulterior discutând neajunsurile
criteriilor de evaluare propuse de autori şi
urmând ca în final să prezentăm 3 alternative
de analiză statistică, toate aparŃinând
paradigmei SEM.
Pentru a defini validitatea relativă la
construct a unui instrument de măsură,
Campbell şi Fiske (1959) introduc două noŃiuni
noi, valididate convergentă şi validitate
discriminantă.
Validitatea
covergentă
reprezintă măsura în care variabilele care
măsoară acelaşi concept sunt într-adevăr
corelate. Vorbim despre existenŃa validităŃii
discriminante în cazul în care variabilele care
măsoară diferite constructe nu sunt corelate
(sau valoarea corelaŃiei este foarte aproape de
zero).
Indicatorii de validitate, potriviŃi
definiŃiilor oferite, pot fi citiŃi în matricea
MTMM, care nu este altceva decât o matrice
de corelaŃie care rezultă în urma evaluării a
mai multor trăsături (în exemplul dat notate cu
A şi B) cu diferite metode (notate cu M1 şi M2),
fiecare trăsătură fiind măsurată cu fiecare
metodă (vezi tabelul 1).
Tabelul 1. Matricea Multi Trăsătură Multi Metodă
(după Trochim, 2006)

M1
M2

A1
B1
A2
B2

M1
A1
X
Z
W
Y

B1

M2
A2
B2

X
Y
W

X
Z

X

În tabelul de mai sus sunt valabile
următoarele notaŃii:
 X teoretic reprezintă corelaŃia unei
măsurători cu ea însăşi, dar în practică
pe această diagonală sunt trecute
valorile indicatorilor de fidelitate.
 W reprezintă corelaŃia existentă între
două
măsurători,
ale
aceleiaşi
trăsături, efectuate cu metode diferite

Despre metodă

(de ex. A1A2). Din moment ce
trăsătura evaluată este aceeaşi, se
presupune că valorile w trebuie să fie
destul de mari (Althauser & Heberlein,
1970; Alwin, 1974). Valoarea acestei
corelaŃii indică validitatea covergentă.
 Z marchează valorea corelaŃiei
existente între două trăsături diferite
evaluate cu aceeaşi metodă. ExistenŃa
corelaŃiei relevă un efect important la
metodei de evaluare.
 Y reprezintă valoarea coeficientului de
corelaŃie
înregistrat
între
două
măsurători diferite a două trăsături
diferite. Deoarece aceste scoruri nu
împărtăşesc nici trăsătura nici metoda
de evaluare, corelaŃia lor trebuie să fie
una mică.
 În interpretarea matricii MTMM se
utilizează următoarele criterii:
 valoarea coeficienŃilor de consistenŃă
internă (notată cu X) trebuie să fie cea
mai mare din tabel;
 valorile coeficienŃilor de validitate
(marcate cu W) trebuie să difere
semnificativ de 0 şi să aibă valori
destul de mari.
 valoarea unui coeficient de validitate
(notat cu W) să fie mai mare decât
valorile Y din linia şi coloana blocului
(ex.
A1A2>B1A2,
A1A2>C1A2,
A1A2>A1A2, A1A2>A1A2).
 valoarea
fiecărui
coeficient
de
validitate (notat cu W) să fie mai mare
decât valorile coeficienŃilor de corelaŃie
rezultate în urma măsurării a două
trăsături diferite cu aceeaşi metodă
(notate cu Z).
Metoda propusă de Campbell şi Fiske
(1959) a fost criticată atât din punct de vedere
metodologic cât şi statistic. În interpretarea
coeficienŃilor de corelaŃie nu există criterii clare
(Wothke, 1996). Criteriile cu privire la mărimea
corelaŃiilor din diferite căsuŃe ale matricii pot fi
interpretate ca fiind potrivite sau nepotrivite în
funcŃie
de
aprecierea
subiectivă
a
cercetătorului (Kenny & Kashy, 1992;
Reichardt & Coleman, 1995).
O altă componentă importantă a
acestor critici este însăşi faptul că indicatorul
de validitate este în esenŃă un coeficient de
corelaŃie, o estimare a relaŃiei dintre două
variabile (Cohen & Cohen 1983; Pedhauzur,
1982). Ca şi pentru orice estimare,
interpretarea, respectiv compararea a doi
indicatori trebuie să Ńină cont de fluctuaŃiile de
valori datorată eşantionării (adică de valoarea
erorii standard a indicatorului) (Balázsi, 2006).

Dincolo
de
problema
fluctuaŃiilor
de
eşantionare în compararea statistică a
corelaŃiilor din matricea MTMM mai există o
problemă, şi anume nu toate corelaŃiile
comparate sunt independente, ceea ce impune
un tratament diferit (Hubert & Baker, 1978). În
consecinŃă, analiza MTMM se poate rezuma
doar la compararea intuitivă a celor două
valori.
Un alt aspect important îl reprezintă
impactul pe care îl are valoarea coeficientului
de fidelitate asupra mărimii coeficienŃilor de
validilitate. În mod firesc aceasta va
distorsiona estimarea relaŃiilor dintre diferitele
măsurători şi varianŃa explicată de acestea în
factori, trăsătură şi metodă (Widaman, 1985).
Ceea ce este pus sub semnul întrebării este
măsura în care putem trage concluzii
referitoare la factori latenŃi bazându-ne direct
pe corelaŃiile observate între variabile
observate (Bollen & Lennox, 1991; Kenny &
Kashy, 1992).
Ca şi răspuns la aceste neajunsuri sau dezvoltat două direcŃii de cercetare
metodologică, cea care propune analiza de
varianŃă ca şi metodă de analiză a datelor şi
cea, care propune analiza factorială. Metoda
larg acceptată astăzi este cea factorială,
această linie de cercetare oferind numeroase
modele statistice a căror eficienŃă relativă este
însă şi astăzi intens discutată.
Primele modele factoriale utilizate sunt
cele exploratorii, însă dezvoltarea tehnologică
şi apariŃia softurilor statistice perormante a dus
la o răspândire a modelelor confirmatorii.
Primul model factorial confirmator
utilizat este cel denumit complet în taxonomia
lui Widaman (1985). În figura 1 am prezentat
modul de specificare a acestui model luând o
situaŃie ipotetică în care avem 3 trăsături (A, B
şi C) şi 3 metode de evaluare (M1, M2 şi M3).
Conform specificării din figură, fiecare
variabilă manifestă este o rezultantă a trei
factori latenŃi: trăsătură, metodă şi eroare.
Fiecare variabilă încarcă pe o singură
trăsătură (de ex. A1 încarcă doar pe trăsătura
A) şi variabilele aparŃinând aceluiaşi construct
dar evaluate cu metode diferite încarcă pe un
singur factor (de ex. A1, A2 şi A3 încarcă pe
A). La fel şi pe latura metodei, fiecare variabilă
încarcă pe o singură metodă (de ex. A1
încarcă pe metoda M1) şi diferitele trăsături
evaluate prin aceeaşi metodă încarcă pe
acelaşi factor (de ex. A1, B1 şi C1 încarcă pe
M1). Modelul specifică existenŃa unor corelaŃii
între factorii trăsătură (A, B şi C), respectiv
factorii metodă (M1, M2 şi M3) dar nu specifică
existenŃa unor relaŃii între factorii metodă şi
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trăsătură (de ex. între M1 şi A). Ultima
componentă latentă a modelului specificat este
eroarea, sau factorul unic (de obicei notat cu
e). Aceasta include varianŃa explicată de alŃi
factori decât cei incluşi în model (factorii
trăsătură şi metodă). Din acest punct de
vedere factorul unic poate fi conceput ca fiind
o măsură a gradului de fidelitate, fără însă a
uita că aceasta poate include şi erori
sistematice (Kenny & Kashy, 1992).
e1

A1
e2

A

B1

M1
e3

C1
e4

A2
e5

B

M2

B2
e6

C2
e7

A3
e8

C

B3

nummărul indicatorilor pentru fiecare factor
este redus; (c) când un indicator încarcă pe
mai mulŃi factori; (d) când corelaŃia dintre
variabilele măsurate are valori ridicate; şi, (e)
când se utilizează metoda ştergerii perechilor
în managementul datelor lipsă (Marsh, 1989).
Pentru a soluŃiona neajunsurile
modelului complet, Kenny (1979) propune
modificarea modelului iniŃial. RaŃionamentul
care stă la baza modificării este unul foarte
simplu, şi constă în reconceptualizarea
factorilor metodă. În modelul complet efectul
metodei este specificat sub forma unor
variabile latente intercorelate (şi necorelate cu
factorii trăsătură). Modificarea presupune
reprezentarea efectului metodei sub forma
corelaŃiilor
existente
între
măsurătorile
efectuate cu aceeaşi metodă.
Reconceptualizarea factorului metodă
sub forma erorilor intercorelate are sens, din
moment ce erorile care afectează măsurarea
nu vor afecta şi măsurarea doi sau trei. Ca
urmare, erorile de măsurare vor fi corelate, iar
valoarea corelaŃiilor va fi un indicator al
efectului metodei. Modelul rezultat se numeşte
cel al erorilor corelate (vezi figura 2).

M3
A1

e9

e1

C3
A

Figura 1. Modelul complet de analiză factorială
conformatorie a matricei MTMM

Modelul complet este unul foarte
promiŃător teoretic deoarece, ca şi stuctură,
corespunde
în
întregime modului
de
conceptualizare a matricii MTMM de către
Campbell şi Fiske (1959). Utilizarea acestui
model în ultimii 15 ani însă a relevat o serie de
probleme care o fac mai puŃin atractivă
(Marsh, 1989; Marsh & Bailey, 1991).
Principala problemă a modelului este că în
marea majoritate a cazurilor aceasta oferă
soluŃii nepotrivite cauzate de neidentificarea
teoretică sau empirică (Schmitt & Stults, 1986).
Ca urmare se observă frecvent lipsa
convergenŃei procedurii iterative de estimare a
parametrilor (Schumacker & Lomax, 2004),
valori aberante ale parametrilor (ex. varianŃă
negativă denumite cazuri Heywood) (Bollen &
Lennox, 1991) sau valori exagerat de mari
pentru varianŃele erorilor. Aceste dificultăŃi de
estimare apar chiar şi în cazul în care modelul
teoretic este unul identificat (Browne, 1984).
Studiile efectuate arată că problemele
menŃionate apar mai frecvent în cazul în care:
(a) volumul eşantionului este unul redus; (b)
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B1
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C1

e3

A2

e4

B2

e5

C2

A3

C

e6

e7

B3

e8

C3

e9

Figura 2. Modelul erorilor corelate de analiză
factorială conformatorie a matricei MTMM

Modelul
erorilor
corelate
evită
dificultăŃile de ordin empiric ce caracterizau
modelul complet, însă principala problemă a
acestui model este că nu oferă o estimare
directă a efectului metodei. CorelaŃiile
calculate între erorile de măsurare (sau factorii
unici) pot fi explicate în diferite moduri, nu doar
prin efectul metodei (Scullen, 1999). Astfel,
aceasta
se
poate
datora:
tendinŃei
participantului de a fi de acord cu toate
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întrebările unui chestionar, variaŃii ale
paternului de răspunsuri şi/sau diferenŃele
datorate unor răspunsuri diferite la întrebări
relaŃionate (Schumacker & Lomax, 2004).
O caracteristică esenŃială a modelului
complet, şi al celor derivate din aceasta până
în prezent (precum şi al matricii tradiŃionale
MTMM) îl reprezintă definirea unei diade
trăsătură-metodă prin scorul la o singură scală.
Ca
urmare
a
acestei
proceduri,
conceptualizarea erorii de măsurare diferă în
abodarea analizei factoriale confirmatorii
tradiŃionale de cea a psihometriei clasice. În
demersul analizei confirmatorii, eroarea de
măsurare este dedusă din unicitatea sa, din
varianŃa neexplicată de alte scale introduse în
analiză (să nu uităm că în matricea MTMM
corelaŃiile sunt calculate pe baza scorurilor
obŃinute la scale). Dar această unicitate
include atât eroare aleatoare (evaluaŃi prin
indicii de stabilitate), cât şi varianŃă unică, sau
specifică (independentă de celelalte scale
incluse). În schimb, în demersul psihometriei
clasice eroarea de măsurare se calculează pe
baza concordanŃei existente între mai mulŃi
indicatori ai aceleiaşi scale (Marsh & Hocevar,
1988). Ca urmare, modelul complet nu poate
separa eroarea aleatoare veritabilă de
unicitatea specifică scalei. Încărcarea redusă a
unui indicator pe un factor (metodă sau
trăsătură) poate fi rezultatul faptului că aceasta
este afectată serios de eroarea de măsurare
(are fidelitate redusă) sau de faptul că aceasta
nu încarcă pe factorul respectiv.
Această separare devine însă posibilă
dacă în model sunt incluşi şi itemii unei scale,
şi nu doar scorul final (vezi figura 3). Doar în
acest caz unicitatea unui item faŃă de alŃi itemi
care măsoară acelaşi construct poate fi
interpretată ca fiind varianŃă eroare.
În figura 3, indicatorul A11 reprezintă
un item al unei scale de evaluare a trăsăturii A
prin prima metodă, A12 cu al doilea item, şi
aşa mai departe. Variabilele latente A1M1 sunt
echivalenŃi indicatorilor A1, A2, etc. din figura
1, cu specificarea că de data aceasta vorbim
de variabile latente (inferate) şi nu variabile
manifeste măsurate. Fiecare variabilă latentă
de ordinul unu este determinată de combinaŃia
unui factor Trăsătură-Metodă (asemenea
indicatorilor din modelul complet). Variabilele
latente de ordinul doi sunt factorii trăsătură (A,
B sau C) şi factorii metodă (M1, M2 sau M3).
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B
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B32
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C11
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C13

e21
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e22

C22
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C23

e24

C31

e25

C32

e26

C33

e27

C
CM2
M3

CM3

Figura 3. Modelul analizei factoriale conformatorii
de ordin doi al matricii MTMM (după Marsh &
Hocevar, 1988)

Modelul factorial propus de Marsh &
Hocevar (1988) are o serie de avantaje faŃă de
modelul prezentate anterior.
Un prim avantaj este că respectă
structura MTMM tradiŃional propus de
Campbell şi Fiske (1959). Efectele vizate sunt
cele ale factorului metodă, factorului trăsătură
şi a factorului unic. Spre deosebire de modelul
complet confirmator de ordinul unu, acest
model de ordin doi permite izolarea efectelor
metodă-trăsătură de cele ale erorii.
Avantajul acestui model faŃă de
modelul erorilor corelate este că permite
izolarea efectului metodei, ceea ce nu era
posibil în cazul erorilor corelate (Scullen,
1999).
Dincolo de aceste aspecte statistice,
modelul de ordinul doi mai permite, şi impune
reverificarea relaŃiei existente între itemii
fiecărei scale. O relaŃie subînŃeleasă de obicei
în studiile MTMM, dar care prin această
metodă poate fi verificată direct (Wothke,
1996).
Întrebările referitoare la acest model
Ńin de gradul de generalitate al abordării. În ce
măsură acest model, relativ nou, poate
substitui toate modelele factoriale definite de
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Widaman (1985), elaborate în scopul analizei
matricilor MTMM? În ce măsură acest model
se poate aplica şi în cazul în care numărul
itemilor este unul foarte mare?
Se consideră că modelul de ordin doi
este mult mai general decât cel de ordin unu,
astfel se poate aplica în toate situaŃiile în care
cel de ordinul unu se dovedeşte limitat. S-au
descris modele de ordinul doi care permit
analiza unor matrici doar cu două trăsături
(Kenny, 1979) sau doar cu două metode
(Marsh & Hocevar, 1985). Există studii de
simulare care atestă superioritatea modelului
de ordin doi faŃă de modelul de ordin unu în
cazul modelelor erorilor corelate (Scullen,
1999). De asemenea, modelul de ordin doi se
consideră a fi superior celui de ordin unu chiar
şi dacă numărul indicatorilor este unu. Însă în
acest caz, modelul de ordin doi va fi superior
doar dacă în model sunt introduse valorile
indicilor de fidelitate.
Ca răspuns la a doua problemă,
Marsh & Hocevar (1985) au împărŃit un
inventar de întrebări cu 56 itemi în 28 de
perechi de itemi pentru a defini şapte factori de
ordinul întâi. Acest tip de analiză va duce în
mod inevitabil la pierderea unor informaŃii la
nivelul itemului oferind însă cercetătorului toate
avantajele metodei descrise anterior.
Concluzii
Abordarea SEM, în particular modelele
de analiză factorială cofirmatorie au permis
corectarea unor serii de neajunsuri care
afectau analiza şi interpretarea matricilor
MTMM. SoluŃiile oferite sunt numeroase, astfel
încât permit analiza diferitelor tipuri de matrici.
Unul dintre cel mai frecvent folosit model,
modelul confirmator complet, s-a dovedit a fi
unul cu eficienŃă practică redusă. Pentru a
corecta modelul iniŃial, s-au propus diferite
soluŃii, printre care cel mai cunoscut este
modelul erorilor corelate. Principala problemă
a acestui model este că nu permite izolarea
efectului metodei. Modelul factorial de ordin
doi, propus de Marsh & Hocevar (1985)
corectează acest neajuns, în timp ce
păstrează structura iniŃială a matricii MTMM.
Deocamdată însă, generalitatea acestui model
este deocamdată mai degrabă dedusă, decât
verificată. Există studii care au dovedit
eficienŃa sa în cazul câtorva tipuri de matrici,
însă mai sunt necesare investigaŃii ulterioare
care să permită generalizarea acestor
rezultate.
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Abstract
The present paper discusses the fundamental principles of meta-analysis, as a statistical method
for summarising results of correlational studies. We approach fundamental issues such as: the
finality of meta-analysis and the problems associated with study artefacts. The paper also contains
recommendations for: selecting the studies for meta-analysis, identifying the relevant information
within these studies, computing mean effect sizes, confidence intervals and heterogeneity indexes
of the mean effect size. Finally, we present indications for reporting meta-analysis results.
Key words: meta-analysis, correlations, statistical methods
Résumé
Cet article pressente les principes fondamentales du meta-analyse, un méthode statistique de
rassembler et de réanalyser les résultats d’études comparables qui ont utiliser la corrélation.
L’article pressente problèmes fondamentaux dans l’étude meta-analytique : la finalité de cette type
d’étude et les problèmes associe avec les artefacts de la recherche sociale. Nous pressentons des
recommandations pour : la sélection d’études pour la meta-analyse, l’identification des information
relevante contenu dans les études analyse, la moyenne de calcul de la magnitude d’effets, les
confiance intervalles et les indices l'hétérogénéité des résultats des études individuelles.
Finalement, on pressente les standards de rapporter les résultats obtenus dans la meta-analyse.
Mots-clés: meta-analyse, corrélation, méthodes statistiques

1

Introducere

Metaanaliza este o metodă care
„permite revizuirea unui domeniu de cercetare
şi determinarea gradului în care un rezultat
particular a fost replicat cu succes de diverse
cercetări”
(Eden
2002,
p.841).
Deşi
dezvoltarea acestei metode nu a fost lipsită de
critici, metaanaliza s-a impus ca tehnică de
analiză cantitativă a rezultatelor obŃinute de
studiile derulate într-un anumit domeniu de
cercetare.
În România, metaanaliza este încă la
început. În ciuda prezentării principiilor
metodei în capitole precum „Metaanaliza”
(Miclea, 1994) sau „Metaanaliza şi validitatea
generalizată” (Hohn, Vârgă & Măruşter, 1999),
marea majoritate a psihologilor nu au decât cel
mult cunoştinŃe generale legate de această
metodă. De exemplu, în cadrul ConferinŃor
NaŃionale de Psihologie au fost prezentate
două astfel de studii în 2008 (Rusu, Macavei,
1
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Moldovan & Pintea, 2008; Popa, Negoescu,
Pleşea & MaricuŃoiu, 2008) şi doar unul în
2006 (Trip, 2006).
Articolul de faŃă se doreşte a fi o
introducere în tehnica metaanalizei corelaŃiilor.
Vom
prezenta
principalele
elemente
metodologice prezente în orice demers
metaanalitic, precum şi etapele ce trebuie
urmate în planificarea şi derularea unui astfel
de demers.
Problema comparării studiilor
Problema principală a metaanalizei
este de a transforma rezultatele statistice
obŃinute în studii cu design experimental diferit
în indicatori comuni, care să poată fi
comparaŃi. De exemplu, cum putem compara
rezultatele obŃinute într-un experiment în care
s-a recurs la 2 măsurători repetate cu
rezultatele obŃinute într-un experiment cu 3
eşantioane
independente? Cum
putem
compara un coeficient de corelaŃie obŃinut în
urma aplicării testelor la 60 de subiecŃi cu un
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coeficient de corelaŃie obŃinut în urma aplicării
aceloraşi teste la 160 de subiecŃi?
Pentru a rezolva această problemă,
rezultatele
raportate
de
studii
sunt
transformate într-o măsură a eficienŃei relaŃiilor
identificate care să nu fie dependentă de
pragul de semnificaŃie înregistrat, iar această
măsură este numită mărimea efectului (Durlak,
2005; Sava, 2004; Sava & MaricuŃoiu, 2007).
Mărimea efectului ar trebui raportată în
orice cercetare, atât pentru a arăta importanŃa
practică a rezultatului obŃinut cât şi pentru a
facilita includerea acestor rezultate în
metaanalize. Totuşi, raportarea mărimii
efectului nu este o practică curentă, ceea ce
obligă autorii metaanalizelor să calculeze
aceşti indicatori pentru fiecare studiu în parte.
Calcularea mărimii efectului poate fi realizată
atât manual cât şi utilizând software-uri
specializate în acest sens (G-Power – Faul &
Erdfelder, 1992; Power and Precision –
Borestein, Rothstein & Cohen, 2001;
PowerStaTim – MaricuŃoiu & Sava, 2007).
Finalitatea metaanalizei
Scopul metaanalizei este de a ajunge
la un „super-rezultat” care să descrie
intensitatea fenomenului studiat la nivelul
populaŃiei generale (de Leeuw & Hox, 2003).
Acest „super-rezultat” este compus din
trei elemente: o medie a mărimii efectelor
înregistrate
de
studiile
introduse
în
metaanaliză, un interval de încredere al
acestei medii şi o estimare a omogenităŃii
rezultatelor analizate. Astfel, „super-rezultatul”
ideal este caracterizat de un efect mediu
puternic, un interval de încredere care nu se
apropie sau nu include valoarea „0” şi un
indice de omogenitate cât mai ridicat.
Omogenitatea rezultatelor nu se referă
la utilizarea aceleiaşi metode statistice, ci la o
varianŃă moderată a pragurilor de semnificaŃie
sau a indicatorilor de mărime a efectului. Cu
alte cuvinte, dacă rezultatele nu diferă în urma
artefactelor studiilor în mai mare măsură decât
este de aşteptat, ele sunt considerate a fi
omogene (Hox, 1995, p.67). Heterogenitatea
rezultatelor analizate este o surpriză oarecum
neplăcută pentru cercetătorul care realizează o
metaanaliză deoarece această situaŃie indică
faptul că studiile analizate raportează variaŃii
mult prea mari pentru a se trage o concluzie
general valabilă.

Tipuri de metaanaliză
Problema diferenŃelor dintre rezultatele
diferitelor studii a fost abordată în mod diferit
de-a lungul timpului. Schimdt şi Hunter (2003,
p. 544) analizează retrospectiv aceste
abordări, împărŃindu-le în patru mari categorii:
metaanalize descriptive, metaanalize care
analizează
eroarea
de
eşantionare,
metaanalize în care sunt eliminate influenŃele
artefactelor de cercetare şi metaanalizele
psihometrice.
Metaanalize
pur
descriptive
se
limitează la cuantificarea mărimii efectului
pentru studii diferite şi a variaŃiei acesteia.
Această perspectivă afirmă că variaŃia mărimii
efectului este normală şi poate fi explicată prin
calcularea corelaŃiilor dintre caracteristicile
studiilor şi mărimea efectului înregistrată de
acestea. Un astfel de demers ridică însă mai
multe
probleme:
cum
înregistrăm
caracteristicile studiilor, dacă putem înregistra
aceste caracteristici pentru toate studiile şi, nu
în ultimul rând, ce se întâmplă dacă aceste
caracteristici nu corelează cu mărimea
efectului. În plus, această abordare nu este
interesată
de
calcularea
indicelui
de
omogenitate despre care aminteam în
rândurile anterioare.
Metaanalizele care analizează eroarea
de eşantionare pleacă de la constatarea
faptului că cel mai important aspect care
produce variaŃia mărimii efectului este eroarea
de eşantionare. Există două mari metode de
analiză a erorii de eşantionare: metaanaliza
„oaselor goale” (bare-bones meta-analysis)
propusă de Hunter şi Schmidt (2004) şi
metaanaliza axată pe testarea heterogenităŃii
studiilor (Rosenthal, Jhoyt, Ferrin, Miller &
Cohen, 2006; Rosenthal & DiMatteo 2001).
DiferenŃa dintre aceste două perspective
constă în faptul că în metaanaliza „oaselor
goale” se calculează un coeficient de
omogenitate, pe când în cealaltă variantă se
calculează un coeficient de eterogenitate
(testul Q). Aceste două abordări duc de obicei
la rezultate relativ similare.
Metaanaliza artefactelor analizează
atât eroarea de eşantionare cât şi erorile de
măsurare. Termenul de artefact de cercetare
este utilizat în literatura de specialitate pentru
a desemna acea caracteristică a studiului care
poate duce la influenŃarea rezultatelor obŃinute
(Hunter & Schmidt, 2004). Această categorie
de metaanalize reprezintă o dezvoltare a
metaanalizei „oaselor goale” prin ajustarea
rezultatelor individuale ale studiilor în scopul
eliminării influenŃelor artefactelor.
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Metaanalizele psihometrice sunt cele
mai avansate, încercând să identifice
variabilele moderatoare care duc la apariŃia
unor rezultate eterogene. În literatura de
specialitate, acestea sunt relativ rare deoarece
în marea majoritate a cazurilor rezultatele sunt
omogene, ceea ce nu justifică utilizarea
acestor
tehnici.
În
plus,
deoarece
metaanalizele psihometrice solicită un număr
mare de rezultate (şi implicit de studii
analizate),
foarte
puŃine
demersuri
metaanalitice au posibilitatea aplicării lor.

VariaŃia rezultatelor studiilor.
Problematica artefactelor de
cercetare
Ca demers statistic, metaanaliza
pleacă de la constatarea diferenŃelor între
rezultatele obŃinute de studii diferite. După cum
am afirmat anterior, termenul de artefact de
cercetare se referă la acea caracteristică a
studiului care poate influenŃa rezultatele
obŃinute.
Totuşi, nu toate artefactele de
cercetare acŃionează în acelaşi fel. Hunter şi
Schmidt (2004) afirmă că erorile care duc la
obŃinerea unor rezultate diferite pot fi aleatoare
sau sistematice. Principala diferenŃă dintre
aceste două tipuri de erori constă în faptul că
erorile sistematice pot fi corectate iar erorile
aleatoare pot fi doar diagnosticate.
Unul dintre cele mai importante
artefacte de cercetare este eroarea de
eşantionare: cercetările ajung la rezultate
diferite deoarece nu au fost derulate pe
întreaga populaŃie, ci pe eşantioane extrase
din aceasta prin metode aleatoare sau
nealeatoare (Huffcutt, 2007). Datorită tehnicilor
de eşantionare utilizate, rezultatele unui studiu
vor fi diferite de un rezultatul „real” de la nivelul
populaŃiei, ajungându-se astfel în situaŃia de a
avea rezultate variate de la un studiu la altul
chiar dacă acestea sunt derulate pe aceeaşi
populaŃie. Pentru a determina gradul în care
eroarea
de
eşantionare
influenŃează
diferenŃele dintre studii, cercetătorii apelează
la metaanaliza „oaselor goale” (bare-bones
meta-analysis) propusă de Hunter şi Schmidt
(2004) şi metaanaliza axată pe testarea
heterogenităŃii studiilor (Rosenthal, Jhoyt,
Ferrin, Miller & Cohen, 2006; Rosenthal &
DiMatteo 2001).
Totuşi, tehnica eşantionării nu este
singurul element responsabil pentru rezultatele
diferite obŃinute în cercetare. Hunter şi Schimdt
(2004) explică mai multe surse posibile ale
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diferenŃelor dintre studii. Deşi autorii citaŃi
anterior enumeră 11 astfel de artefacte, am
preferat gruparea lor în 6 clase, pentru a evita
repetiŃia explicaŃiilor (de exemplu, Hunter şi
Schmidt menŃionează eroarea de măsurare a
VI sau VD ca reprezentând două artefacte
diferite, oferind aceeaşi explicaŃie asupra
efectului
acestora
asupra
rezultatelor
studiului).
Eroarea de măsurare a variabilei
dependente sau independente
Validitatea studiului va fi în mod
sistematic mai scăzută decât validitatea reală
datorită faptului că măsurarea variabilelor
studiului nu este perfectă. În mod tradiŃional,
psihologii utilizează coeficienŃi ai consistenŃei
interne, ca modalitate de a verifica fidelitatea
instrumentelor pe care le utilizează (Cronbach
& Shavelson, 2004).
În teoria item-test, răspunsul fiecărui
individ la un test este rezultatul sumei dintre
scorul real al subiectului şi eroarea de
măsurare a instrumentului (Stan, 2002 p.141).
Coeficientul alfa al lui Cronbach nu este nimic
altceva decât pătratul corelaŃiei dintre scorurile
reale şi cele măsurate (Cronbach &
Shavelson, 2004, p. 400). În Figura 1, valoarea
lui alfa Cronbach este reprezentată de
suprafaŃa de interacŃiune dintre scorul real şi
cel măsurat (marcată cu litera B). SuprafaŃa
„A” reprezintă acel aspect al variabilei de
interes care nu este măsurat de instrument, iar
eroarea de măsurare este reprezentată de
suprafaŃa marcată cu „er”.

Figura 1. RelaŃia dintre scorul real şi cel măsurat

Problema este că în situaŃia în care
dorim să corelăm două variabile, coeficientul
de corelaŃie obŃinut în urma măsurătorii va fi
mai scăzut decât cel real. Să presupunem că
avem două variabile de interes (X şi Y), fiecare
cu consistenŃe interne considerate bune (α =
.80). Această consistenŃă internă ne indică
faptul că 20% din varianŃa scorului real al lui X
şi Y nu este măsurată de instrumentele
utilizate de cercetător. În acelaşi timp, un

Despre metodă

procent egal (20%) din varianŃa scorului
obŃinut de subiecŃi nu are nici o legătură cu
variabila psihologică pe care dorim să o
măsurăm. În aceste condiŃii, coeficientul de
corelaŃie obŃinut de cercetător ne va indica
dispersia comună a ceea ce măsurăm din
fiecare variabilă şi nu asocierea reală dintre
acestea două.
Un aspect important de care
metaanaliza trebuie să Ńină cont este faptul că
fidelitatea testelor psihologice nu este general
valabilă. Coeficientul alfa (Cronbach) este un
indicator al fidelităŃii specific grupului pe care a
fost calculat, iar valoarea lui poate varia în
funcŃie de compoziŃia grupului testat şi
caracteristicile situaŃionale ale testării (Urbina
2004, p.120).
Dihotomizarea unei variabile continue
Practica cercetătorilor de a împărŃi
populaŃia în categorii pe baza unei variabile
continue (de exemplu: scăzut vs. ridicat) se va
reflecta în rezultatele studiului.
Această
eroare
apare
datorită
nerespectării algoritmului de formare a
grupelor contrastante (pentru mai multe detalii,
vezi Albu, 1998, p.30-35) şi datorită faptului că
gruparea se face pe baza unei variabile
psihologice, deci pe baza unor scoruri
măsurate nu pe baza unor scoruri reale.
Variabila independentă (predictorul)
este de tip discret daca ea a fost măsurată de
la început pe o scală de tip nominal. Iată
câteva exemple de situaŃii în care împărŃirea
subiecŃilor în cele două grupe are la bază o
variabilă de tip discret (Sava & MaricuŃoiu,
2007):
• diferenŃe între bărbaŃi şi femei;
• diferenŃe între grupul experimental şi
grupul de control;
• diferenŃe între două clase de elevi
paralele;
• diferenŃe
între
două
grupe
infracŃionale: hoŃi vs. criminali etc.
SituaŃia în care variabila independentă
(predictorul) a fost iniŃial măsurată pe o scala
numerică, iar ulterior, pe baza rezultatelor
obŃinute, subiecŃii sunt împărŃiŃi în două grupe
de subiecŃi este tipică pentru cazul variabilelor
de tip continuu care au fost dihotomizate. Iată
câteva exemple din această situaŃie (Sava &
MaricuŃoiu, 2007):
• diferenŃa dintre cei admişi şi cei
respinşi la examenul de admitere
(iniŃial aceştia aveau note cuprinse
între 1 şi 10, dar au fost ulterior
împărŃiŃi în două grupe: cei având

media sub 5 vs. cei cu media 5 şi
peste 5 (de trecere);
• diferenŃa dintre introvetiŃi şi extrovertiŃi
cu privire la performanŃele lor în
vânzări, împărŃirea în cele două
categorii având la bază includerea în
categoria introvertiŃilor pe cei care
obŃin performanŃe sub medie la scala
de extroversiune şi includerea în
categoria extravertiŃilor pe cei care
obŃin performanŃe peste medie la scala
de extroversiune;
• diferenŃa între cei cu performanŃă
ridicată (peste valoarea medianei) şi
cei cu performanŃă scazută (sub
valoarea medianei), performanŃa fiind
măsurată numeric în numărul de
răspunsuri corecte la un test de
cunostinŃe.
În cazul împărŃirii subiecŃilor pe baza
unei variabile de tip continuu, subiecŃii dintr-o
grupă sunt uneori mai eterogeni între ei decât
subiecŃii din cealaltă grupă. De pildă, o
persoană din grupa “admis” având media 5,03
este introdusă în aceeaşi grupă cu o altă
persoană admisă cu media 9.24, în timp ce o
altă persoană, cu media 4,98 face parte din
grupa “respinşi”, deşi diferenŃa este doar de 5
sutimi faŃă de prima persoană. De aceea, unii
cercetători recomandă evitarea dihotomizării
variabilei continue, preferând alte tehnici
statistice, cum ar fi regresia liniară.
Amplitudinea specifică eşantionului
studiat
Acest artefact se referă la faptul că,
prin eşantionare, amplitudinea scorurilor
subiecŃilor investigaŃi va fi mai mică sau mai
mare decât cea a populaŃiei generale. De
exemplu, studiile pe inteligenŃă sunt derulate
pe eşantioane de convenienŃă, ceea ce face
ca amplitudinea acestei variabile la nivelul
eşantionului studiat să fie mai mică decât
amplitudinea populaŃiei, în sensul că din
eşantionul respectiv vor lipsi subiecŃi cu scoruri
foarte scăzute sau foarte ridicate la variabila
inteligenŃă. În această situaŃie, rezultatele
raportate vor fi valabile doar pentru segmentul
de populaŃie investigat şi nu pentru populaŃia
generală.
Devierea de la o validitate perfectă de
construct, în cazul variabilelor
măsurate
Structura factorială a unei scale este
determinată de patternul de corelaŃii dintre
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itemii respectivei scale. Acest pattern de
corelaŃii poate varia de la o populaŃie la alta şi
poate duce la structurarea itemilor pe un
număr diferit de factori faŃă de modelul iniŃial al
instrumentului. Aplicarea instrumentelor de
măsurarea fără validarea lor factorială (Albu,
1998) poate duce astfel la modificarea
conŃinutului măsurării, fără ca cercetătorul să
fie conştient de acest lucru.
Erori de raportare sau de transcriere
Aceste erori Ńin exclusiv de cercetător
şi pot consta în: greşeli în codificarea datelor,
erori de calcul, erori în citirea rezultatelor
oferite de calculator, erori de transcriere etc.
Erori datorate variabilelor străine
Validitatea studiilor va fi diminuată
sistematic de variabilele străine care au fost
ignorate.
Planificarea metaanalizei
Dacă ar fi să apelăm la analogia făcută
de Lipsey şi Wilson (2001) între metaanaliză şi
un sondaj de opinie, am putea spune că
etapele metaanalizei sunt foarte similare cu
etapele unui sondaj de opinie.
În primul rând, atât în sondajele de
opinie cât şi în metaanaliză trebuie delimitată
şi formulată problema care se doreşte a fi
investigată. Odată ce această etapă a fost
depăşită, trebuie stabilită o strategie de
eşantionare pentru identificarea subiecŃilor
(sau a rapoartele de cercetare) relevanŃi
pentru studiu. Cu alte cuvinte, trebuie
delimitată populaŃia pe care vrem să o
studiem.
Odată ce ştim cum ajungem la subiecŃi
sau la rapoartele de cercetare, trebuie culese
date relevante pentru problema la care
încercăm să găsim un răspuns. Aşa cum cei
care organizează şi derulează sondaje de
opinie folosesc chestionare, cercetătorii care
fac metaanalize vor utiliza foi de standardizare
a rezultatelor. În strânsă relaŃie cu acest
moment, trebuie organizată o bază de date
care să permită păstrarea, procesarea şi
elaborarea de rapoarte.
Nu în ultimul rând, atât ancheta socială
cât şi metaanaliza trebuie să se încheie cu un
raport de cercetare.
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Formularea problemei de cercetare
Ca orice demers ştiinŃific, metaanaliza
porneşte de la formularea unor ipoteze de
cercetare. Discutând problema ipotezelor în
metaanaliză, Mullen (1989) susŃine că această
etapă este crucială pentru buna desfăşurare a
întregului demers, implicând decizii ale
cercetătorilor
în
patru
mari
aspecte:
(1)variabila
dependentă,
(2)variabila
independentă, (3)eşantionare şi procedură şi
(4)teste statistice utilizate.
În
ceea
ce
priveşte
variabila
dependentă şi variabilele independente, două
aspecte sunt importante: definirea conceptuală
şi definirea operaŃională a acestora (Mullen,
1989). Definirea conceptuală se referă la
suportul teoretic-conceptual al variabilelor şi
reprezintă prima etapă a construirii unui test
psihologic (Constantin, 2004, p. 74). Pornind
de la această definire a variabilei ce urmează
a fi măsurate, autorii testelor construiesc itemi
care
descriu
(sau
operaŃionalizează)
comportamente concordante cu definiŃia
conceptuală a constructului ce se doreşte a fi
măsurat. În urma analizelor de itemi şi a
analizelor factoriale utilizate în construcŃia
testelor se ajunge la un set de itemi
(comportamente) care reprezintă definiŃia
operaŃională a respectivului construct.
În
selectarea
studiilor
pentru
metaanaliză, cercetătorul trebuie să Ńină cont
de faptul că definiŃiile operaŃionale pot varia de
la un instrument la altul, chiar dacă în
construcŃie au pornit de la definiŃii conceptuale
similare sau chiar identice. DiferenŃa la nivelul
definiŃiilor operaŃionale poate face ca legătura
dintre constructul respectiv şi un alt construct
să fie mai intensă sau mai puŃin intensă. Mai
mult, variante diferite ale aceloraşi instrumente
duc la apariŃia diferenŃelor la nivelul definiŃiilor
operaŃionale. Cu alte cuvinte, includerea în
aceeaşi metaanaliză a studiilor care măsoară
acelaşi construct cu instrumente diferite poate
duce la rezultate eronate şi din acest motiv
cercetătorul trebuie să Ńină cont de
instrumentul folosit de autorii articolului pentru
măsurarea variabilelor de interes.
VariaŃia definiŃiei operaŃionale poate
duce la obŃinerea unor rezultate eterogene
(care variază mai mult decât ne-am aştepta),
dar acest lucru nu este obligatoriu.
Recomandarea noastră pentru cei ce-şi
propun să realizeze metaanalize este să
includă studii care au utilizat instrumente
diferite, dar să Ńină o evidenŃă strictă a
metodelor de culegere a datelor folosite de
autorii respectivelor studii. În situaŃia în care
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rezultatele raportate de studii nu sunt
omogene, autorii metaanalizei au mai multe
opŃiuni care vor fi menŃionate ulterior în acest
material.

identifice până la 80% din sursele care vor fi
folosite în metaanaliză.
Identificarea informaŃiilor relevante în
cadrul studiilor

Identificarea studiilor relevante
Identificarea studiilor relevante se face
pe baza elementelor discutate anterior în
secŃiunea despre ipotezele metaanalizei.
Căutarea articolelor se poate face utilizând
baze de date online.
Pentru localizarea studiilor relevante,
Mullen (1989) propune apelul la două strategii
de căutare:
• strategia surselor (ancestry strategy) –
presupune căutarea noilor articole
pornind de la bibliografia celor pe care
le deŃinem deja. Rezultatul căutării va
fi un set de articole mai vechi decât
cele pe care le deŃinem deja, articole
care la rândul lor pot sta la baza unei
noi căutări pentru a identifica articole
şi mai vechi;
• strategia descendenŃei (descendancy
approach) – cercetătorul poate porni
de la un articol sau o referinŃa
bibliografică
foarte
des
citată,
focalizându-şi
căutarea
pe
noi
manuscrise care au în bibliografie
respectiva referinŃă. O astfel de
strategie este foarte eficientă atunci
când se porneşte de la referinŃe în
care sunt prezentate pentru prima
oară probe psihologice consacrate
deoarece asigură atât o stabilitate a
instrumentelor de evaluare cât şi
posibilitatea identificării unor articole
care nu au ca principal obiectiv studiul
variabilelor care ne interesează pentru
metaanaliză. De exemplu, dacă
efectuăm o căutare după articolul în
care Bennet şi Robinson (2000)
descriu chestionarul de evaluare a
comportamentelor
contraproductive,
vom obŃine numai acele articole care
au utilizat acest chestionar şi nu
articole care au apelat la probe
paralele (Spector, Fox, Penney,
Bruusema, Goh & Kessler, 2006, de
exemplu). O astfel de abordare poate
duce
la
creşterea
rigurozităŃii
metaanalizei prin faptul că menŃine
constantă definiŃia operaŃională a
variabilei dependente.
În urma unei analize comparative a
eficienŃei acestor strategii, Durlak (2005)
afirmă că ele pot ajuta cercetătorul să

Culegerea
informaŃiilor
relevante
pentru metaanaliză se face în funcŃie de
obiectivele cercetării şi în funcŃie de design-ul
experimental al studiilor care sunt analizate
(studii corelaŃionale, studii experimentale etc.).
În această etapă este important ca problema
ce se doreşte a fi studiată să fie cât mai bine
delimitată din cele patru puncte de vedere
discutate anterior.
Fiecare studiu conŃine mai multe tipuri
de informaŃii, fiecare cu utilitatea ei în
demersul metaanalitic:
• informaŃii de identificare a studiului;
• informaŃii privind potenŃiale variabile
moderatoare ale mărimii efectului.;
• informaŃii pentru calcularea mărimii
efectului.
Datele prezentate în tabelul 1 nu se
doresc a fi exhaustive sau obligatorii. În funcŃie
de specificul temei de cercetare lista de mai
sus poate fi completată.
În acelaşi timp, culegerea tuturor
acestor date nu garantează că toate vor fi utile
cercetătorului deoarece este posibil ca relaŃia
studiată să fie una omogenă, ceea ce exclude
analiza variabilelor moderatoare. Chiar şi în
situaŃii de eterogenitate a rezultatelor, este
puŃin probabil ca toate aceste date să fie utile
în explicarea ei. Totuşi, omiterea unei
informaŃii în momentul culegerii datelor poate
obliga cercetătorul să reia toate articolele
pentru a introduce respectiva informaŃie.
Derularea metaanalizei. Metaanaliza
corelaŃiilor
Materialul de faŃă îşi propune
prezentarea principalelor principii de analiză a
omogenităŃii
studiilor
care
raportează
coeficienŃi de corelaŃie. În cazul studiilor care
apelează la analize statistice ce implică
comparaŃii, principiile sunt relativ aceleaşi dar
formulele de calcul sunt uşor diferite.
În cadrul acestui articol vom folosi ca
exemplu un set de date reale culese din 31 de
articole de specialitate, care raportează 42 de
coeficienŃi de corelaŃie obŃinuŃi în urma testării
unor eşantioane independente. Obiectivul
metaanalizei exemplificate este de a clarifica
relaŃia dintre scalele Extraversiune şi
Neuroticism din modelul Big Five.
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Tabelul 1. Tipuri de informaŃii relevante şi utilitatea lor
Tip informaŃie
Date de
identificare a
studiului

Date necesare
-autor(i);
-titlu;
-jurnal;
-număr;
-pagina.
-volumul eşantionului
(N)

-distribuŃia de gen

Caracteristici ale
eşantionului

-media de vârstă a
subiecŃilor;
-abaterea standard a
mediei de vârstă;
-naŃionalitatea
subiecŃilor

-distribuŃia etnică a
subiecŃilor
-date specifice
domeniului de
cercetare
- probe utilizate
(autori, variantă)
Caracteristici ale
variabilelor de
interes
(VI şi VD)

Caracteristici ale
design-ului
experimental

Rezultate obŃinute
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-indicatori descriptivi
(medie, abatere
standard, valoare
minimă, valoare
maximă)
-consistenŃa internă
-numărul de condiŃii
experimentale
-modul de formare a
condiŃiilor
experimentale
-numărul de subiecŃi
din fiecare grupă
experimentală
-procedura
experimentală

Utilitate
Aceste date sunt utile în păstrarea unei evidenŃe a studiilor introduse în
metaanaliză. Ele sunt utile în verificarea datelor culese, scrierea
bibliografiei şi în situaŃia în care obiectivele şi ipotezele metaanalizei sunt
completate sau modificate.
N este o informaŃie centrală în calcularea indicatorilor de mărimea efectului
şi în calcularea rezultatelor metaanalizei. În absenŃa acestei informaŃii,
rezultatele studiului nu pot fi utilizate.
Cum o teorie nu poate fi valabilă doar pentru bărbaŃi sau doar pentru femei,
este important ca pentru fiecare rezultat inclus în metaanaliză să ştim
distribuŃia de gen a eşantionului deoarece aceasta ar putea fi o importantă
variabilă moderatoare.
Media şi abaterea standard a vârstei subiecŃilor sunt două variabile
importante deoarece ne permite identificarea şi izolarea studiilor care au
utilizat eşantioane omogene sau eterogene din punctul de vedere al vârstei
Apelul la rezultatele cercetărilor derulate în Ńări diferite poate duce la
formularea unor concluzii cu un grad ridicat de generalitate. De Leeuw şi
Hox (2003) consideră chiar că luarea în considerare a acestor aspecte
poate clarifica o serie de variaŃii interculturale ale efectului studiat.
Foarte multe dintre studii (în special cele realizate în Statele Unite) au
eşantioane multi-etnice. Acest lucru poate influenŃa variabile sensibile la
statutul de majoritate sau minoritate etnică şi cercetătorul trebuie să Ńină
cont de acest aspect.
Pentru domeniul organizaŃional, potenŃiale variabile moderatoare sunt:
vechimea în muncă, tipul de angajaŃi (full-time sau part-time), specificul
activităŃii organizaŃiei (producŃie, servicii etc.);
Înregistrarea acestor informaŃii dă posibilitatea cercetătorului să menŃină
constantă variaŃia definiŃiilor operaŃionale a constructelor analizate, variaŃie
indusă de utilizarea unor probe diferite.

Aceşti indicatori vor fi folosiŃi în metaanaliza artefactelor.

Aceşti indicatori vor fi folosiŃi în metaanaliza artefactelor.

Variabilă discretă/dihotomizare
Aleatoare/non-aleatoare
Test/retest

-alte caracteristici

Ex.: materiale folosite (texte, desene, grafice etc.), sarcini date subiecŃilor
(calcul numeric, completare formulare etc.).

-indicatori ai mărimii
efectului;
sau
-valoarea şi gradele
de libertate ale
testelor statistice
folosite

Datele necesare pentru calcularea mărimii efectului variază în funcŃie de
indicatorul calculat şi în funcŃie de design-ul experimental.
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Datele culese sunt prezentate în
Tabelul 2. După cum se poate observa, au fost
înregistrate informaŃii privind numărul de
subiecŃi, procentul de subiecŃi de gen feminin,
media de vârstă a subiecŃilor, abaterea

standard a mediei de vârstă, naŃionalitatea
subiecŃilor, proba utilizată pentru măsurarea
variabilelor din modelul Big Five, valoarea
coeficientului de corelaŃie.

Tabelul 2. Baza de date utilizată
STUDIU

medie

AS

Tip

vârsta

vârsta

subiecŃi

NaŃionalitate

Proba

N

%F

Antonioni (1998)

120

45.00

manageri

SUA

Costa & McCrae 1985

-.45

Antonioni (1998)

351

58.00

studenŃi

SUA

Costa & McRae 1985

-.30

Big Five

r

studenŃi

SUA

Goldberg 1992

.02

1.93

studenŃi

Pakistan

John et el 1991

-.27

Avery (2003)

96

67.00

Aziz & Jackson (2001)

160

32.50

23.09

Bartone & Snook (2002)

855

12.00

18.61

.88

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1985

-.37

Becker (1999)

113

72.00

24.20

6.60

studenŃi

Germania

Andersen 1995

-.30

Becker (1999)

113

72.00

24.20

6.60

studenŃi

Germania

Costa & McCrae 1985

.17

Becker (1999)

113

72.00

24.20

6.60

studenŃi

Germania

Ostendorf 1990

-.42

Bernard et al (2002)

111

100.00

19.70

3.40

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.32

Bernard et al (2002)

79

0

19.70

3.40

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.39

Chapman, Hayslip (2005)

292

74.30

19.68

2.77

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.39

Conte si Jacobs (2003)

181

14.00

42.60

7.67

studenŃi

SUA

Hogan 1990

.28

De Young et al (2002)

222

64.00

24.50

7.00

Canada

Goldberg 1992

-.07

De Young et al (2002)

245

69.00

21.00

3.10

studenŃi

Canada

Costa & McCrae 1992

-.37

De Young et al (2002)

245

69.00

21.00

3.10

studenŃi

Canada

Goldberg 1992

-.27

Dwight et al (1998)

437

67.00

21.37

4.49

studenŃi

SUA

Goldberg 1992

-.35

Ebert et al (2002)

202

70.00

20.70

4.60

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1985

-.33

Gelade (2002)

82

35.00

33.70

9.50

UK

Costa & McCrae 1992

-.13

angajaŃi

Graziano Tobin (2002)

316

40.00

studenŃi

SUA

Goldberg 1992

-.30

Kelly & Pulver (2003)

566

51.00

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.33

Kwapil (2002)

858

73.00

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.28

Lievent & Fruit (2001)

403

46.00

Belgia

Hofstee et al 1992

.02

Lounsbury et al (2003)

646

53.00

SUA

Lounsbury et al

-.14

33.00

7.25
liceu

Lounsbury et al (2003)

355

49.00

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.38

Mak & Tran (2001)

124

37.00

22.70

4.74

studenŃi

Vietnam

Costa & McCrae 1992

-.11

Meyer (2002)

212

43.00

24.75

3.26

studenŃi

Germania

Costa & McCrae 1989

-.39

OBrien (1996)

270

63.00

21.00

studenŃi

UK

Costa & McCrae 1989

-.34

Penley & Tomaka (2002)

97

34.00

21.02

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1985

-.25

Robins (2001)

270

59.00

18.00

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.37

Robins (2001)

270

59.00

22.00

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.37

Rose et al (2002)

96

50.00

19.30

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.11
-.45

4.79

Sadowsky et al (1997)

85

60.00

19.72

1.31

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

Shafer (2001)

374

63.00

20.00

2.70

studenŃi

SUA

Shafer 1999

-.30

Thompson et al. (2002)

106

86.00

34.70

studenŃi

SUA

Costa & McCrae 1992

-.22

Thoms & Moore (1996)

126

9.00

42.00

SUA

Costa & McCrae 1992

-.40

Trull & Geary (1997)

198

52.00

20.00

1.30

studenŃi

China

Goldberg 1992

-.52

Trull & Geary (1997)

303

66.00

20.00

3.10

studenŃi

SUA

Goldberg 1992

-.63

angajaŃi

Tsaousis (2001)

225

57.00

Tsaousis (2001)

561

64.90

26.80

4.35

Tsaousis (2001)

1054

61.00

19.90

4.32

Tuten & Bosnjak (2001)

400

51.00

Wilsonsi colab (2004)

883

69.10

75.10

7.10

angajaŃi

Grecia

Tsaousis 1998

-.33

şomeri

Grecia

Tsaousis 1998

-.33

studenŃi

Grecia

Tsaousis 1998

-.35

studenŃi

SUA

Goldberg 1992

-.31

SUA

Costa & McCrae 1992

-.39

bătrâni
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Pe baza unei simple inspecŃie vizuale
a acestei baze de date putem face mai multe
observaŃii, după cum urmează:
• numărul subiecŃilor din fiecare studiu
variază foarte mult (între N=79 şi
N=1054);
• distribuŃia
de
gen
în
cadrul
eşantioanelor analizate variază între 0
şi 100% subiecŃi de gen feminin;
• vârsta medie a subiecŃilor variază între
18 şi 75 de ani;
• 34 dintre cele 42 de eşantioane au fost
de studenŃi;
• aproximativ jumătate dintre studii sunt
derulate pe eşantioane din Statele
Unite;
• au fost folosite instrumente diferite
pentru măsurarea factorilor modelului
Big Five;
• există studii care raportează rezultate
obŃinute utilizând aceeaşi probă pe
eşantioane diferite (de exemplu
Antonioni, 1998) şi studii care au
aplicat mai multe probe paralele la
acelaşi eşantion, oferind mai multe
rezultate ale aceluiaşi eşantion (de
exemplu Becker, 1999).
Principii de calcul în metaanaliză
După cum am afirmat anterior,
metaanaliza îşi propune identificarea unui
efect mediu şi stabilirea unui interval de
încredere al acestui efect. Principala diferenŃă
dintre calculele statistice cu care suntem
obişnuiŃi şi calculele necesare pentru derularea
unei metaanalize constă în faptul că acestea
din urmă sunt statistici ponderate.
În mod normal, calculul mediei unui şir
de numere este relativ simplu: media este
suma acestora împărŃită la numărul de
elemente care compun suma (N). În această
situaŃie, ponderile elementelor sunt egale
(fiecare element are ponderea 1). Un exemplu
de medie neponderată este media anilor de
liceu, în care nota la purtare este egală ca
pondere cu nota la engleză, matematică,
română etc.
Calculul mediei ponderate se face prin
modificarea importanŃei fiecărui element în
calcularea acestui indicator. Dacă în exemplul
anterior ponderea fiecărui element care intră în
calcul este 1, în cazul mediei ponderate fiecare
element are o importanŃă diferită. Un exemplu
în acest sens este media anuală a unui
student, care se calculează Ńinând cont de
numărul de credite al fiecărei discipline. Media
anuală ponderată se va calcula după formula:
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m=

∑ nota × nr.credite
∑ nr.credite

(Formula 1)

Astfel, notele obŃinute la discipline cu
un număr mai mare de credite vor ”atârna mai
greu” în cazul mediei generale a studentului
respectiv.
În
mod
similar,
în
derularea
metaanalizei vom identifica studii care sunt
mai importante şi studii care sunt mai puŃin
importante. Autori clasici în domeniul
metaanalizei (Hedges, Rosenthal, Hunter şi
Schmidt) recomandă ca gradul de importanŃă a
studiilor în calcularea mediei ponderate să fie
dat de inversul varianŃei mărimii efectului
raportate de studiu (1/ varstudiu ). Argumentul
acestui criteriu de ponderare este relativ
simplu: sunt mai importante acele studii care
raportează efecte al căror interval de încredere
este mai scăzut (au o varianŃă mai mică),
comparativ cu studiile care raportează efecte
cu interval de încredere mare.
În funcŃie de mărimea efectului luată în
considerare în metaanaliză, această varianŃă
se calculează diferit (pentru mai multe detalii,
vezi Durlak, 2005; Kirk, 2005). În cazul
coeficientului de corelaŃie r (Pearson) varianŃa
mărimii efectului este 1/(N-3), unde N este
numărul de subiecŃi testaŃi.
Testarea heterogenităŃii studiilor
Testarea
heterogenităŃii
studiilor
reprezintă, alături de metaanaliza ”oaselor
goale”, o formă de metaanaliză care are ca
obiectiv identificarea impactului erorii de
eşantionare asupra efectelor obŃinute de studii
diferite. Metodologia testării heterogenităŃii
studiilor este prezentată pe larg în Miclea
(1994) şi Hohn şi colab. (1999).
Testarea heterogenităŃii studiilor are la
bază testul χ², care testează existenŃa
diferenŃelor dintre valorile observate şi valorile
aşteptate (Sava, 2004). Într-un studiu
metaanalitic, se utilizează χ² pentru a testa
diferenŃele dintre valorile obŃinute de studii
diferite şi valoarea mediei ponderate a acestor
studii.
Calcularea mediei mărimii efectului
reprezintă primul pas al oricărei metaanalize.
Această medie este denumită „medie
observată” şi se obŃine Ńinându-se cont de
numărul de subiecŃi ai fiecărui studiu, astfel
încât studiile cu un număr mare de subiecŃi
(deci cu o eroare de eşantionare mai mică) să
aibă o pondere mai mare în această medie
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(Formula 2). De asemenea, este important de
menŃionat faptul că, pentru calcularea mediei
mărimii efectului, s-a folosit transformata z
(Fisher) a coeficienŃilor de corelaŃie.

z mediu.observat =

∑ [z × (N − 3)] = −0,3192
∑ ( N − 3)
studiu

studiu

studiu

(Formula 2)
Odată calculată media ponderată a
mărimii efectului, se poate calcula valoarea
testului χ² pentru a vedea dacă diferenŃele
existente între mărimile efectului raportate de
studii (valori observate) şi media calculată
(valoarea aşteptată) sunt semnificative. În
literatura de specialitate, testul folosit pentru
evaluarea eterogenităŃii este notat cu Q
(Rosenthal şi colab. 2006). Formula de calcul
este următoarea:
Q = ∑ [(N studiu − 3) × ( z studiu − z mediu.observat ) ] = 299,87

influenŃa erorii de eşantionare. Rezultatul unei
astfel de analize este o estimare a variaŃiei
mărimii efectului de la un studiu la altul, în
absenŃa oricărei influenŃe din partea erorii de
eşantionare.
Teoria ce stă în spatele acestui tip de
metaanaliză este relativ simplă: dispersia
2
rezultatelor raportate de studii ( S total ) este
suma influenŃei artefactelor de cercetare
descrise anterior. DiferenŃele datorate erorii de
2
eşantionare
( S1 ),
diferenŃele
datorate
2
variaŃiilor de consistenŃă internă ( S 2 ) şi
diferenŃele datorate restricŃiilor de amplitudine
2
( S 3 ) contribuie în mod cumulativ la diferenŃele
pe care ajungem să le observăm atunci când
dorim să derulăm o metaanaliză (vezi Formula
4).
2
2
S total
= S12 + S 22 + S 32 + S necunoscut

(Formula 4)

2

(Formula 3)
Aflarea pragului de semnificaŃie a
testului de omogenitate se face cu ajutorul
tabelelor lui χ², la un grad de libertate egal cu
numărul de eşantioane (notat în mod uzual cu
litera k) minus 1. În situaŃia noastră
Q(41)=299,87 are un prag de semnificaŃie mai
mic de .0001, ceea ce indică faptul că
diferenŃele
dintre
studiile
incluse
în
metaanaliză se datorează şi altor factori în
afara erorii de eşantionare.
Principala problemă a acestui rezultat
este eterogenitatea mare a studiilor incluse în
metaanaliză, deoarece calcularea unui interval
de încredere a mediei observate a efectelor
raportate este condiŃionată de omogenitatea
acestora.
Un
astfel
de
rezultat
impune
identificarea
variabilelor
moderatoare
(artefacte de cercetare) care duc la apariŃia
sistematică
a
unor
rezultate
diferite.
Principalele modalităŃi de identificare a acestor
artefacte şi de evidenŃiere a efectelor lor vor fi
însă obiectul unui articol viitor.
Metaanaliza „oaselor goale”*
Denumirea de metaanaliza a „oaselor
goale” (bare-bones meta-analysis – Hunter &
Schmidt, 2004) provine de la încercarea
acestui demers de a cuantifica şi de a evalua

Abordarea propusă de Hunter şi
Schmidt (2004) constă în calcularea puterii
explicative a fiecărui artefact. De exemplu,
2
2
dacă ajungem să cunoaştem S total şi S1
(dispersia datorată erorii de eşantionare),
putem calcula în ce măsură eroarea de
eşantionare joacă un rol mai mult sau mai
puŃin important în explicarea diferenŃelor
2
2
observate între studii ( S1 / S total ).
Prima etapă a oricărui demers
metaanalitic constă în calcularea indicatorului
de mărimea efectului pentru coeficienŃii de
corelaŃie. Deşi iniŃial pentru metaanalizele
corelaŃiilor indicatorul de mărimea efectului
general acceptat a fost coeficientul z(Fisher),
ulterior Hunter şi Schmidt (2004) au constatat
că această transformare nu este decât în mică
măsură eficientă, în sensul că nu corectează
suficient de mult distribuŃia de frecvenŃă a
coeficienŃilor de corelaŃie. Deci în cazul nostru
nu vom efectua nicio transformare a
coeficienŃilor de corelaŃie. În cazul de faŃă, în
urma aplicării Formulei 2, obŃinem un
coeficient de corelaŃie mediu egal cu -.3036.
Odată calculată valoarea medie
observată a mărimii efectului, se poate calcula
varianŃa acesteia în eşantionul de studii
2
( S total ). Acest indicator ne indică gradul în care
rezultatele diferitelor studii sunt asemănătoare
sau diferite de media calculată prin Formula 2.

*

această prezentare este un rezumat al
metodologiei descrisă de Hunter şi Schmidt (2004,
p.81-88)
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2
S total
=

∑ [(r

] = 0,0197

− rmediu.observat ) × ( N studiu − 3)
2

studiu

∑ (N

studiu

− 3)

(Formula 5)
O valoare crescută a

2
S total
indicator

nu ne spune nimic despre omogenitatea
mărimii efectului deoarece dispersia datorată
2

erorii de eşantionare ( S1 ) nu a fost calculată
încă. Formula de calcul a
prezentată mai jos (Formula 6).

S 12 =

lui

S12 este

(1 − rmediu .observat )
= 0,0055
N mediu − 1

N

această formulă se utilizează mediu , care
reprezintă media numărului de subiecŃi din
studiile incluse în metaanaliză.
DiferenŃa dintre varianŃa observată
şi

varianŃa

datorată

erorii

de

2
1

eşantionare ( S ) reflectă „varianŃa reală” a
mărimii efectului la nivelul populaŃiei (Hunter &
Schmidt, 2004; Huffcutt, 2007). Dacă varianŃa
reală a mărimii efectului este mare, putem
vorbi de o situaŃie de eterogenitate a
rezultatelor diferitelor studii şi ar trebui să
încercăm să explicăm această variabilitate pe
baza
caracteristicilor
studiilor.
Pentru
identificarea situaŃiei de eterogenitate a
rezultatelor studiilor incluse în metaanaliză,
Hunter şi Schmidt (2004) recomandă
raportarea varianŃei de eşantionare la varianŃa
observată a mărimii efectului.

S12
0,0055
=
= 0,2836
2
S total 0,0197

(Formula 7)

În situaŃia în care raportul de mai sus
este mai mic de .75 putem vorbi de rezultate
eterogene deoarece un astfel de rezultat ne
indică faptul că peste 25% din varianŃa
rezultatelor studiilor se datorează unor
variabile care nu au fost luate în calcul. În
cazul datelor noastre, se poate observa faptul
că erorile de eşantionare joacă un rol foarte
mic în explicarea diferenŃelor dintre studii. Din
varianŃa totală de 0,0197, doar o mică parte
poate fi atribuită erorilor de eşantionare
(0,0055), adică aproximativ 28%. Restul de
până la 100% poate fi atribuit unor diferenŃe
între studiile incluse în metaanaliză, diferenŃe
despre care nu ştim nimic.
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rmediu .observat

.

2
rmin = rmediu.observat + 1,96 × S total
− S12 = −0.070

După cum se poate observa, în

2

al lui

2
rmin = rmediu.observat − 1,96 × S total
− S12 = −0.536

2

(Formula 6)

( S total )

În faŃa unui astfel de rezultat,
cercetătorul trebuie să încerce să reducă
proporŃia varianŃei neexplicate, ceea ce
presupune reducerea influenŃei artefactelor
prezentate anterior astfel încât se se ajungă la
un procent cât mai mic de varianŃă
neexplicată. Dacă cercetătorul nu are
suficiente informaŃii pentru a detecta influenŃa
variabilelor moderatoare sau a artefactelor de
cercetare, el va calcula intervalul de încredere

Analiza prezentată până în acest
moment a identificat o corelaŃie negativă
medie între Extraversiune şi Neuroticism,
corelaŃie care poate varia între r = -.070 şi r = .536. Acest rezultat este unul relevant
(deoarece intervalul de încredere nu include
valoarea ”0”), dar în acelaşi timp nu este un
rezultat foarte bun deoarece ponderea
varianŃei neexplicate din varianŃa totală este
încă foarte mare.
Chiar dacă metoda propusă de Hunter
şi Schmidt (2004) permite calcularea
intervalului de încredere în situaŃii de
eterogenitate
prin
eliminarea
dispersiei
generată de eroarea de eşantionare, rezultatul
în sine nu este unul valoros pentru cercetările
viitoare deoarece intervalul de încredere al
mediei efectului studiilor incluse în analiză este
totuşi unul foarte mare.
Eterogenitatea rezultatelor studiilor
introduse în metaanaliză obligă cercetătorul să
încerce să explice acest rezultat. Rezultatele
obŃinute în exemplul prezentat în acest
material sunt eterogene atât din punctul de
vedere
al
testului
de
eterogenitate
(Q(41)=299,87, p<.0001), cât şi din punctul de
vedere al metaanalizei ”oaselor goale”
(varianŃa neexplicată este de aproximativ
70%).
Huffcut (2007) descrie mai multe
modalităŃi de reducere a varianŃei neexplicate,
după cum urmează:
• izolarea studiilor pe baza unui criteriu
stabilit de cercetător sau prin analiză
de cluster;
• eliminarea influenŃelor artefactelor de
cercetare;
• introducerea rezultatelor într-o analiză
statistică (analiză de regresie sau
analiză de varianŃă), în încercarea de
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a explica variaŃiile acestora pe baza
caracteristicilor studiilor.
Din considerente legate de spaŃiul avut
la dispoziŃie, fiecare dintre aceste metode vor fi
analizate într-un material viitor.

•

Raportarea rezultatelor obŃinute
Ca orice demers ştiinŃific, rezultatele
obŃinute în urma derulării unei metaanalize
trebuie raportate într-o formă standardizată
care să cuprindă (Huffcut, 2007; Durlak, 2005):
• modalitatea de căutare a studiilor
incluse în metaanaliză;
• principalele decizii luate pe parcursul
selecŃiei studiilor;
• principalele rezultate obŃinute.
În ceea ce priveşte modalitatea de
căutare a studiilor incluse în metaanaliză, de
obicei se raportează bazele de date
internaŃionale în care s-a realizat căutarea şi
cuvintele cheie utilizate în această căutare. În
situaŃia în care s-au utilizat şi alte strategii,
acestea trebuiesc raportate (vezi Caseta 1).
Deciziile luate pe parcursul selecŃiei
studiilor se referă la includerea unor criterii în
selecŃie, criterii care se pot referi la:

•

•

selectarea studiilor care au folosit doar
un anumit instrument – în cazul nostru,
am fi putut include în metaanaliză doar
studii care au utilizat un anumit
chestionar
de
măsurare
a
dimensiunilor modelului Big Five. O
astfel de decizie poate fi justificată de
încercarea de a menŃine constantă
definiŃia operaŃională a unei variabile
relevante;
selectarea studiilor care au apelat doar
la o anumită teorie – în cazul nostru, în
studierea
relaŃiei
ExtraversiuneNeuroticism am fi putut include şi
studii care au utilizat teoria lui Eysenck
asupra personalităŃii. Decizia de a nu
include astfel de studi poate fi
justificată de încercarea de a menŃine
constantă definiŃia conceptuală a
variabilelor relevante;
selectarea studiilor care au apelat doar
la un anumit tip de subiecŃi – în cazul
nostru, am fi putut include în
metaanaliză doar acele studii care au
apelat la subiecŃi studenŃi.

Caseta 1. Exemplu de raportare a selecŃiei studiilor şi a deciziilor luate în această etapă

Căutarea articolelor s-a realizat prin folosirea unor cuvinte cheie în baza
de date PsychInfo, ProQuest, Ebsco, Science Direct, PsychArticles,
JSTOR, ScienceDirect (folosind cuvinte cheie: workplace deviance,
counterproductive work behavior, organizational misbehavior,
interpersonal workplace deviance, organizational workplace deviance,
antisocial behavior at work, employee deviance). Au fost căutate în
special articolele care au folosit scala lui Bennett şi Robinson (2000) sau
Robinson şi Bennett (1995) şi au fost luate în considerare doar articolele
care au folosit aceste scale sau scale care au la bază acest model
bidimensional – al devianŃei organizaŃionale şi interpersonale. De
asemenea, au fost identificate şi lucrările prezentate la diferite conferinŃe
în domeniul psihologiei organizaŃionale. O altă modalitate de căutare a
articolelor a fost reprezentată de analiza bibliografiei metaanalizelor
anterioare.

Baze de date
internaŃionale şi cuvinte
cheie folosite.

Decizii luate în căutarea
articolelor

Alte metode de
identificare a
cercetărilor relevante.

Exemplu preluat din Pitariu, Sulea, Zaborilă şi MaricuŃoiu (2008).

În raportarea rezultatelor obŃinute,
trebuie incluse informaŃii precum: numărul de
eşantioane analizate (k), numărul total al
subiecŃilor testaŃi în aceste eşantioane (N),
valoarea medie observată a mărimii efectului,
abaterea standard a mediei mărimii efectului,
intervalul de încredere al acestei valori medii şi
indici
statistici
privind
omogenitatea

rezultatelor raportate de studiile incluse în
analiză (Q sau varianŃa explicată de eroarea
de eşantionare, în funcŃie de metoda utilizată
în metaanaliză).
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Tabelul 3. Exemplu de raportare a rezultatelor metaanalizei
RelaŃie

N

k

r(obs)

SD(r.aj)

r(min)

r(max)

% er.esant.

E-N

12815

42

-0,3036

0,140

-0,536

-0,070

28,36%

Legendă: N=numărul cumulat de subiecŃi din toate studiile luate în considerare; k=numărul de studii luate în
considerare; r(obs)=media ponderată a coeficienŃilor de corelaŃie; SD(r.aj)=abaterea standard a lui r(aj);
r(min)=limita inferioară a intervalului de încredere al coeficientului de corelaŃie (α=.05); r(max)=limita superioară a
intervalului de încredere al coeficientului de corelaŃie (α=.05); %er.eşant.=procentul de varianŃă observată care
poate fi atribuit erorilor de eşantionare.

Un tabel precum cel prezentat anterior
permite raportarea într-o manieră sintetică a
metaanalizei
mai
multor
relaŃii,
prin
introducerea unor rânduri suplimentare.
Evident, pentru fiecare relaŃie analizată,
cercetătorul trebuie să parcurgă toate etapele
de calcul descrise în acest articol, pentru a
putea obŃine indicatorii necesari pentru
formularea unei concluzii.
Calitatea metaanalizei derulate
O întrebare frecventă care apare în
momentul în care ne propunem să începem o
metaanaliză se referă la modalitatea de a
realiza o metaanaliză de calitate asupra relaŃiei
care ne interesează. Răspunsul la această
întrebare depinde de mai mulŃi factori, după
cum urmează: gradul de standardizare a
metodologiei
folosite
în
studiile
care
analizează relaŃia pe care dorim să o
investigăm, calitatea acestor studii şi numărul
de studii disponibile (k).
În primul rând, o trecere în revistă a
metodologiei
folosite
în
literatura
de
specialitate ar trebui să ofere răspunsul la
întrebări de genul: care sunt metodele de
culegere a datelor? sunt aceste metode
echivalente astfel încât să poată fi combinate?
Un grad înalt de standardizare a metodologiei
folosite asigură replicabilitatea rezultatelor
obŃinute, ceea ce constituie o premisă a
demersului metaanalitic. Folosirea unor
metode variate de culegere a datelor poate
reprezenta un artefact care influenŃează
eterogenitatea rezultatelor raportate de studii
diferite, ducând astfel la un rezultat
neconcludent (Hunter & Schmidt, 2004).
Calitatea
studiilor
incluse
în
metaanaliză reprezintă încă un aspect
dezbătut în literatura de specialitate deoarece
nu există o definiŃie formală a acesteia
(Greenland & O’Rourke, 2001). Calitatea
studiilor este legată în special de validitatea lor
internă, de folosirea unor metode statistice
adecvate design-ului experimental sau de
nerespectarea condiŃiilor de utilizare a testelor
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psihologice. Aceste aspecte trebuie evaluate,
iar pe baza acestei evaluări se ia decizia
includerii studiului în metaanaliză. Unii autori
(Hunter & Schmidt, 2004; Lipsey & Wilson,
2001) recomandă folosirea de experŃi care, în
baza unei grile, să evalueze calitatea studiilor.
Indicii de calitate astfel obŃinuŃi vor fi utilizaŃi în
ponderarea rezultatelor studiilor, rezultatul
mediu obŃinut fiind astfel dublu ponderat: în
baza varianŃei mărimii efectului şi în baza
acestor indici de calitate.
Numărul articolelor necesare pentru a
derula o metaanaliză de calitate este un
aspect incert în literatura de specialitate. Pe de
o parte, acesta ar trebui să fie cât mai mare
pentru a asigura un nivel mai ridicat de
generalizare a rezultatului. Pe de altă parte,
metaanalizele publicate sunt derulate în
frecvent pe un număr relativ redus de studii: de
exemplu, Rosenthal şi DiMatteo (2001)
prezintă un tabel sintetic cu studii care au
apelat
la
metaanaliza
prin
testarea
eterogenităŃii, iar parametrul k (numarul de
eşantioane independente luate în considerare)
variază 5 eşantioane şi 76 de eşantioane. În
mod curent, revistele de specialitate publică
metaanalize care raportează rezultate medii
înregistrate prin cumularea a 4-7 studii.
La începuturile metodei, cercetătorii
calculau un indicator al gradului de adecvare al
numărului de studii: N-adiŃional (Miclea, 1994,
p. 333). În momentul apariŃiei acestui indicator,
tehnicile metaanalitice porneau de la premiza
că studiile reflectă variaŃia unui efect fix, care
nu variază (fixed effects meta-analysis –
Hunter & Schmidt, 2000). Astăzi acest
indicator nu este considerat relevant în toate
situaŃiile deoarece marea majoritate a
tehnicilor metaanalitice pornesc de la premiza
că efectul mediu variază de la un studiu la altul
(random effects meta-analysis– Hunter &
Schmidt, 2000). Cum în metaanaliza ”oaselor
goale” se calculează un indicator al dispersiei
2
mărimii medii a efectului ( S1 ) cercetătorul se
aşteaptă ca acest efect să varieze de la un
studiu la altul, ceea ce contrazice premizele de
utilizare ale indicatorul N-adiŃional ca reper
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pentru evaluarea gradului de adecvare a
studiilor incluse în metaanaliză (Hunter &
Schmidt, 2004).
RelaŃia dintre numărul de eşantioane
incluse în metaanaliză (k) şi calitatea acesteia
depinde în primul rând de cei doi parametri
discutaŃi anterior: studiile trebuie să fie de
calitate şi să aibă metodologii similare (de dorit
ar fi ca metodele folosite să fie identice, dar
acest lucru nu este întotdeauna posibil). În al
doilea rând, rezultatul metaanalizei trebuie să
fie unul omogen. În situaŃia în care cercetătorul
ajunge la un rezultat eterogen în baza unui
număr relativ mic de studii (4-7 studii) el nu va
mai avea posibilitatea de a studia sursa
acestei eterogenităŃi, ceea ce implică
neatingerea unui obiectiv important al
cercetării metaanalitice.
În concluzie, o metaanaliză de calitate
este un demers care sintetizează cercetări de
calitate (sintagma garbage in-garbage out este
cât se poate de potrivită în acest context), cu
metodologii similare sau identice şi ajunge la
un rezultat omogen. După cum se poate
observa, am exclus criteriul numărului de studii
tocmai datorită faptului că între acesta şi
omogenitatea rezultatului metaanalizei nu
există o relaŃie.
Rezumat
În articolul de faŃă sunt discutate principiile
fundamentale ale metaanalizei, ca tehnică statistică
de sumarizare a rezultatelor obŃinute în studii
corelaŃionale.
Sunt
abordate
probleme
fundamentale precum: finalitatea metaanalizei şi
problematica artefactelor de cercetare. Articolul
conŃine o serie de recomandări privind: selectarea
studiilor pentru a fi incluse în metaanaliză,
identificarea informaŃiilor relevante existente în
aceste studii, calcularea efectului mediu al studiilor,
al intervalului de încredere şi al indicilor de
eterogenitate a rezultatului obŃinut. În final, sunt
prezentate modalităŃile de raportare a rezultatelor
metaanalizei.
Cuvinte cheie: metaanaliză, corelaŃii, metode
statistice
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Introducere

Istoria psihologiei muncii din România
conŃine un amestec de fapte obiective,
înregistrate, dovedite, sub care se ascund însă,
mai ales pentru evenimentele de după al doilea
război mondial, informaŃii mai puŃin cunoscute,
controversate sau ambigue. Controlul strict al
informaŃiilor în perioada anilor 1945-1989,
încercările mai mult sau mai puŃin reuşite de a
minimaliza
sau
nega
reuşitele
unor
personalităŃi incomode, toate acestea fac ca
munca de documentare să fie dificilă pentru
cercetătorul care doreşte o imagine clară
asupra acestei perioade. InformaŃiile relevante
sunt amestecate adesea cu fragmente de
limbaj de lemn, iar unele informaŃii care ne-am
aştepta să fie foarte clare sunt de fapt
ambigue.
Acesta este motivul pentru care am
structurat lucrarea noastră în două secŃiuni.
Prima este dedicată istoricului psihologiei
muncii în România până în 1948, realizând o
analiză separată a selecŃiei şi orientării
profesionale, psihotehnicii şi ergonomiei. Este,
de asemenea, prezentată activitatea de
cercetare desfăşurată de centrele universitare,
precum şi câteva dintre lucrările cele mai
cunoscute apărute în această perioadă. Pentru
a da continuitate unor idei, am trecut însă,
uneori, dincolo de 1948. SecŃiunea se încheie
cu o descriere scurtă a procesului „Marii
finanŃe”, considerat în lucrarea noastră punct
de cotitură. Cea de-a doua parte analizează
perioada de după 1950 şi este relativ mai
scurtă.

1
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Psihologia muncii în România până
la momentul 1948
La începutul secolului al XX-lea,
psihologia muncii s-a dezvoltat în câteva
direcŃii largi (Beniuc & colab., 1981): psihologia
personalului,
psihologia
inginerească,
raŃionalizarea muncii, psihologia economică,
psihologia socială a muncii şi psihologia
organizaŃională. În România, primele studii de
psihologia muncii apar după primul război
mondial, favorizate de redresarea economică.
Pentru a realiza o prezentare
comprehensibilă, am încercat să grupăm
contribuŃiile la evoluŃia psihologiei muncii din
această perioadă astfel: 1). aportul centrelor
universitare;
2).
activitatea
primelor
laboratoare psihotehnice şi a institutelor
psihotehnice; 3). ergonomia în România; 4).
publicaŃii (cărŃi şi reviste) care au avut ecou în
epocă sau mai târziu. MenŃionăm însă că
logica prezentării a determinat uneori o
suprapunere a direcŃiilor prezentate.
1. Aportul centrelor universitare
În România, psihologia începe să se
constituie ca disciplină independentă, cu
caracter experimental, la puŃin timp după ce ea
începe să se dezvolte ca ştiinŃă experimentală
pe plan mondial. Activitatea de cercetare în
domeniul psihologiei muncii s-a desfăşurat cu
preponderenŃă în centrele universitare din Iaşi,
Bucureşti şi Cluj-Napoca, unde au fost înfiinŃate,
pe rând, primele laboratoare de psihologie
experimentală
din
România.
Pionierii
psihologiei experimentale din România - E.
Gruber, C. Rădulescu-Motru, F. ŞtefănescuGoangă - îşi fac ucenicia în primul laborator de
psihologie experimentală, al lui W. Wundt,
înfiinŃat în 1879 la Leipzig. Ca sa devină
ştiinŃifică, psihologia s-a dezvoltat iniŃial ca o
„ştiinŃă naturală”, pe modelul biologiei sau
fiziologiei, devenind experimentală, apoi
lărgindu-şi câmpul de activitate spre cele mai
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variate aplicaŃii, devenind, pe lângă o ştiinŃă
teoretică, şi o ştiinŃă aplicată, chiar o
psihotehnică. La noi, etapa aceasta n-a fost
atinsă plenar decât între cele două războaie
mondiale, deci după Unirea din 1918.
În 1906 Constantin Rădulescu-Motru
înfiinŃează
laboratorul
de
psihologie
experimentală la Universitatea din Bucureşti,
care se va dezvolta însă în condiŃii destul de
vitrege, legate mai ales de dificultatea obŃinerii
fondurilor.
Atraşi de perspectiva aplicaŃiilor
practice ale psihologiei, F. Ştefănescu-Goangă
şi C. Rădulescu-Motru reuşesc să obŃină
aprobarea Ministerului Muncii pentru înfiinŃarea
unor laboratoare psihotehnice în Cluj şi
Bucureşti (Bejat, 1972). La Bucureşti,
Constantin Rădulescu-Motru înfiinŃează în
1930 SecŃia de Psihotehnică a Laboratorului
de psihologie de la universitate; în acelaşi an,
se
constituie
Societatea
Psihotehnică
Universitară, care publică „Revista de
psihologie experimentală şi practică”. Primul
număr al revistei, din 1931, cuprinde o amplă
descriere a conferinŃei de raŃionalizare şi
psihotehnică de la Berlin. Laboratorul din
Bucureşti traduce şi experimentează testele
Army Alpha şi iniŃiază studii de teren privind
muncitorii în industria petrolieră din Valea
Prahovei şi din fabrica de ciment de la Gura
HonŃ (Roşca, 1967).
În 1922, se înfiinŃează la Cluj-Napoca
Institutul
de
psihologie
experimentală
comparată şi aplicată, sub conducerea lui
Florian Ştefănescu-Goangă. Printre scopurile
specialiştilor care lucrau la institut se numără
adaptarea şi elaborarea de teste şi chestionare
psihologice, precum şi construirea unor
aparate psihotehnice. Studiile realizate aici au
fost publicate începând din 1929 în revista
„Studii şi cercetări psihologice”, care a apărut
până în 1945.
Ştefănescu-Goangă face demersuri
pentru înfiinŃarea unei secŃii de psihologie
aplicată, deoarece, după cum susŃinea în
1923, pentru pregătirea ştiinŃifică a înfiinŃării de
oficii de orientare şi selecŃie profesională este
nevoie de etalonarea testelor şi adaptarea
materialului de cercetare pentru condiŃiile din
România (apud Roşca & Bejat, 1976). Despre
această activitate vorbeşte cu deosebită
consideraŃie Nicolae Mărgineanu (1931),
apreciind că ea a devenit cu adevărat
ştiinŃifică, nu numai didactică (apud Bejat,
1972).
Ralea şi Botez (1958, p. 700) critică
însă cercetările lui Ştefănescu-Goangă şi a

colaboratorilor săi de la Cluj, afirmând că
acestea
conduc
„către
o
psihologie
experimentală bazată pe teste […]. Şcoala de
la Cluj a făcut abuz de întrebuinŃarea testelor,
utilizate uneori fără prea mult discernământ,
ducând la rezultate convenŃionale şi dorite de
mai înainte”. Aceeaşi critică a utilizării excesive
a testelor este adusă şi unora dintre lucrările
publicate
de
Ştefănescu-Goangă,
(„SelecŃionarea capacităŃilor şi orientarea
profesională”,
„Măsurarea
inteligenŃei”),
lucrărilor lui Liviu Rusu („Aptitudinea tehnică şi
inteligenŃa practică”, „SelecŃia copiilor dotaŃi”)
sau Alexandru Roşca („Măsurarea inteligenŃei
şi
debilitatea
mintală”,
„Psihopatologia
deviaŃilor mintali”).
Una dintre direcŃiile spre care s-a
concentrat atenŃia specialiştilor în psihologia
muncii a fost, aşadar, aceea a orientării
profesionale, care devenise problemă curentă
în România. În timp ce în străinătate orientarea
profesională era susŃinută mai ales de cei care
lucrau în industrie, la noi problema este
ridicată de centrele universitare, în special de
cele din Cluj şi Bucureşti. ÎnfiinŃarea
laboratoarelor de psihologie experimentală în
centrele menŃionate a permis derularea
primelor studii în domeniul psihologiei muncii şi
orientării profesionale. Efortului personalului
universitar i se adaugă activitatea centrelor de
cercetare ale ministerelor şi Academiei, legate
de creşterea productivităŃii muncii sau de
organizarea producŃiei.
2. Activitatea primelor laboratoare
psihotehnice şi a institutelor
psihotehnice
În 1925 se înfiinŃează primul laborator
psihotehnic la Societatea de Tramvaie
Bucureşti,
condus
de
P.
Tomescu.
InvestigaŃiile
erau
realizate
cu
probe
individuale, care acopereau majoritatea
funcŃiilor psiho-fiziologice specifice vatmanilor
(Pitariu, 1978). Lucrările şi rezultatele obŃinute
au fost publicate într-un raport intitulat
„ContribuŃii la studiul examenelor psihotehnice.
SelecŃionarea profesională a conducătorilor de
vehicule, manipulanŃi de tramvaie, şoferi şi
mecanici de locomotive”, prezentat la un
congres
naŃional
din
1930.
EvoluŃia
laboratorului a înregistrat însă un regres în anii
următori.
Din 1927, examinările psihologice
încep să fie utilizate în aviaŃie, de către Centrul
Medical Aeronautic de la Pipera, condus de V.
Atanasiu, evaluându-se timpul de reacŃie,
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aprecierea spaŃială, emotivitatea, echilibrul
static, rezistenŃa la ameŃeală. După al doilea
război
mondial,
constatându-se
că
profesiogramele prezentau analitic factorii
psihici implicaŃi în activitatea de zbor, neglijând
factorii temperamentali, se trece la o reanaliză
a
caracteristicilor
psihologice
implicate
(Holban, 1970).
Tot în 1927 este înfiinŃat, la iniŃiativa
Uniunii Generale a Industriaşilor din România
(U.G.I.R.), Institutul Românesc de Organizare
ŞtiinŃifică a Muncii (I.R.O.M.). Primul număr al
buletinului I.R.O.M., apărut în acelaşi an,
deschidea posibilitatea discuŃiilor asupra
problemelor legate de organizarea ştiinŃifică a
muncii, şi era totodată un mijloc de informare
asupra realizărilor din România şi din
străinătate (Holban, 1970).
În 1935 se înfiinŃează Serviciul
Psihotehnic al Casei Centrale a Asigurărilor
Sociale pentru Prevenirea Accidentelor de
Muncă, condus de G. Bontilă.
Primul laborator de selecŃie a
personalului pentru transporturi a fost înfiinŃat
în 1936, fiind organizat similar laboratoarelor
franceze.
Bateria
de
teste
permitea
înregistrarea a aproximativ 30 de parametri;
din păcate însă evaluarea izolată a aptitudinilor
nu putea să constituie un indiciu al eficienŃei
lor în activitatea de muncă. După al doilea
război mondial, Laboratorul Central al Căilor
Ferate îşi reia activitatea, în 1952, prin
consolidarea bazei metodologice. În 1954 sunt
înfiinŃate
şase
laboratoare
regionale
(Bucureşti, Braşov, Cluj, Craiova, Iaşi şi
Timişoara). Spre deosebire de perioada
anterioară, metodologia de culegere a datelor
presupunea şi analiza randamentului şi
comportamentului candidatului la locul de
muncă, pentru cei din producŃie. Examenul de
laborator era de asemenea modificat, fiind
înlocuite în cele mai multe cazuri testele scrise
cu examinarea cu ajutorul aparatelor.
În cadrul armatei, orientarea şi selecŃia
profesională se efectuau prin Laboratorul
psihotehnic de pe lângă Şcoala pregătitoare
de ofiŃeri de geniu, condus de A. Chiappella.
În perioada interbelică şi imediat după
aceea au fost organizate laboratoare
psihotehnice uzinale; Industria Aeronautică
Română (I.A.R.), Uzinele şi Domeniile ReşiŃa
şi Uzinele Astra Braşov posedau laboratoare
organizate sub conducerea lui Nicolae
Mărgineanu şi T. Arcan (Beniuc & colab.,
1981). Mărgineanu (1942) prezenta criteriile de
organizare a selecŃiei noilor lucrători prin teste
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creion-hârtie şi teste de performanŃă (apud
Holban, 1970).
Activitatea laboratoarelor menŃionate şi
a IROM au creat un curent de opinie favorabil
noilor idei, susŃinând crearea unor institute pe
această linie. În 1936 se publică „Legea pentru
pregătirea
profesională
şi
exercitarea
meseriilor”,
care
prevedea
înfiinŃarea
institutelor psihotehnice din Bucureşti, Cluj,
Iaşi şi CernăuŃi, precum şi a 15 oficii de
orientare profesională.
Institutul din Cluj, de exemplu, avea în
subordine oficiile din Cluj, Oradea, Arad,
Timişoara, Sibiu şi Braşov (Jurcău, 2003).
Comparând lucrările institutelor, Mărgineanu
afirma că acelea din Cluj sunt mai bogate şi
mai numeroase (apud Petroman, 2002).
Institutele au avut însă o viaŃă efemeră, fiind
desfiinŃate în 1940 şi înlocuite cu două
laboratoare psihotehnice, la Bucureşti şi Sibiu,
care au dispărut la rândul lor, împreună cu
oficiile de orientare, câŃiva ani mai târziu. Cu
toate că au funcŃionat foarte puŃin, institutele
iniŃiale au fost bine dotate cu aparatură şi
publicaŃii de specialitate.
Din păcate însă datele obŃinute erau
privite mai ales sub aspectul lor cantitativ. Deja
în
1935,
Rădulescu-Motru
critica
unilateralitatea concepŃiilor psihotehnicienilor,
care luau în considerare numai factorii
psihologici (în special cei aptitudinali),
neglijându-i pe cei sociali (apud Bejat, 1972).
Raportarea la personalitate se realiza
sporadic
(Holban,
1970).
Activitatea
psihologilor se baza mai ales pe teoriile clasice
ale aptitudinilor, această deficienŃă făcând ca
oficiile de orientare să realizeze mai degrabă
acŃiuni cu caracter de selecŃie profesională
(Jurcău, 1980). Acest fapt a dus la înmulŃirea
preocupărilor pentru lărgirea sferei orientării
profesionale, pentru a fi realizată încă de la
nivelul şcolilor. În „Jurnalul de psihotehnică”
sunt descrise de exemplu acŃiuni ale
institutelor psihotehnice îndreptate spre
examinarea psihologică a copiilor din şcolile
primare sau a studenŃilor (mai ales în Cluj şi
Bucureşti).
În general, cercetările de psihologia
muncii realizate în Ńara noastră înainte de 1944
priveau selecŃia şi orientarea profesională,
încadrându-se în limitele psihotehnicii, cu toate
aspectele ei pozitive şi negative (Beniuc &
colab., 1981).
În această perioadă de restructurare,
activitatea de selecŃie şi orientare a continuat
mai ales în domeniul transporturilor, unul dintre
primele în care s-au modificat metodele
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examinării psihologice. Optica îngustă a
psihotehnicii a fost depăşită, fapt evidenŃiat şi
pe plan internaŃional şi prin schimbarea
denumirii
AsociaŃiei
InternaŃionale
de
Psihotehnică, adoptându-se încă din 1939
denumirea de psihologie aplicată.
După 1944, depăşind îngustimea
psihotehnicii, cercetările s-au îndreptat spre
aspectele moderne ale procesului muncii,
cercetările fiind realizate de Institutul de
Psihologie al Academiei şi publicate mai ales
în Revista de psihologie. Colectivul de
psihologie socială al acestui institut întreprinde
cercetări în Fabrica de ConfecŃii şi Tricotaje
Bucureşti şi în întreprinderile miniere,
forestiere şi agricole din Berevoeşti-Muscel,
investigând
factorii
psihosociali
ai
randamentului muncii (Herseni, 1969). Printre
temele abordate menŃionăm munca Ńesătoarei,
a strungarului, munca la banda rulantă,
comunicarea în procesul muncii, aplicaŃiile
psihologiei în agricultură.
3. Ergonomia în România
Premisele dezvoltării acesteia sunt
marcate de cercetările de medicina muncii,
fiziologia şi psihologia muncii, igiena şi
protecŃia muncii. După 1944, au apărut
probleme legate de introducerea unor noi
tehnologii, de trecerea la automatizare,
punându-se mai mult accent pe studiul
interacŃiunilor dintre om şi mediul său de
muncă. Cu alte cuvinte, se ajunge la unificarea
a două direcŃii considerate până acum
divergente: adaptarea omului la munca sa
(selecŃie, orientare, formare), respectiv a
muncii
la
om
(ergonomie,
psihologie
inginerească).
Cu toate că probleme de ergonomie
au fost parŃial atinse de cercetările institutelor
psihotehnice, despre ergonomie ca ştiinŃă
complexă a muncii nu putem să vorbim decât
din 1967, când se înfiinŃează Centrul de
perfecŃionare a pregătirii cadrelor de
conducere din întreprinderi, care a început să
predea cunoştinŃe de ergonomie. Primul
simpozion de ergonomie din România are loc
în 1968, la Bucureşti, iar din 1971 sunt
organizate în cadrul CEPECA primele cursuri
de formare în acest domeniu. Trei ani mai
târziu se organizează prima ConferinŃă
InternaŃională de Ergonomie de la Bucureşti,
care a arătat că România dispune de un mare
potenŃial de cercetare în domeniul psihologiei
inginereşti şi că există numeroşi specialişti. Pe
de altă parte, este adevărat însă că specialiştii

aveau o pregătire foarte diversă, existând „o
accentuată tendinŃă la psihologi de a discuta şi
lucra cu alŃi psihologi, iar la medici de a lucra şi
discuta cu alŃi medici în rezolvarea problemelor
de ergonomie” (Jurcău, 2003, p. 25).
Manolescu (1988) enumeră o serie de
critici la adresa studiilor de ergonomie din
perioada menŃionată, identificând şi o serie de
cauze ale preocupărilor reduse în acest
domeniu. Cu toate progresele înregistrate, se
menŃineau o serie de neajunsuri legate în
primul rând de lipsa unui cadru organizatoric
adecvat, corelat cu obiectivele cercetării
ergonomice; de asemenea, nu s-a realizat cu
adevărat o convergenŃă a domeniilor de
cercetare care participă la constituirea
ergonomiei, şi multe dintre studii aveau un
caracter unilateral, rezolvând doar anumite
aspecte ale activităŃii omului în procesul
muncii. Dintre cauzele nivelului scăzut al
preocupărilor pentru acest domeniu, sunt
enumerate: numărul mic al specialiştilor,
calificarea
insuficientă
a
personalului,
presiunea sarcinilor curente, modul de
determinare şi interpretare a eficienŃei studiilor
ergonomice.
4. PublicaŃii care au marcat psihologia
muncii
Probleme ale organizării producŃiei şi
muncii sunt amplu dezbătute în reviste de
specialitate: Jurnalul de Psihotehnică (19371941) – editat de Institutul de Psihotehnică din
Bucureşti,
Revista
de
Psihologie
Experimentală şi Practică (1931-1933) Bucureşti, Analele de Psihologie (1934-1944) Bucureşti, Revista de psihologie teoretică şi
aplicată (1938-1949) – Cluj. Se publică articole
privind principiile psihotehnicii, problema
oboselii etc., scrise de autori români sau de
colaboratori din străinătate.
Printre lucrările publicate în această
perioadă menŃionăm: „SelecŃia capacităŃilor şi
orientarea profesională” (Ştefănescu-Goangă,
1929) [de fapt o dezvoltare a unei conferinŃe
Ńinute în cadrul Institutului Social Român;
lucrarea are meritul de a fi deschis drumul
aplicaŃiilor practice ale psihologiei în România];
„Teste pentru măsurarea funcŃiilor mintale”
(Ştefănescu-Goangă
şi
Roşca,
1935);
„Orientarea
profesională
în
industria
metalurgică” (Arcan, 1940); „Aptitudinea
tehnică” (Peteanu, 1942); „Psihotehnica”
(Mărgineanu, 1943) (apud Pitariu, 1978).
SecŃia de orientare profesională şi
psihometrie a fostului Institut Psihotehnic „C.
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Rădulescu-Motru” din Bucureşti a publicat
primele profesiograme psihologice, în 1939.
Conceput conform principiilor lui Albert Hoth,
volumul
cuprindea,
în
pliante,
114
profesiograme pentru uzul oficiilor de orientare
profesională şi al şcolilor cu caracter
profesional. În fiecare profesiogramă erau
specificate 26 de însuşiri psihice, indicându-se
gradul de importanŃă al fiecăreia (absolut
necesară, necesară, de dorit). Volumul nu a
fost lipsit de critici: a fost neglijată
interdependenŃa factorilor psihici, în favoarea
unui punct de vedere excesiv de analitic;
însuşirile specificate erau selectate mai ales
din categoria aptitudinilor, neglijându-se alte
laturi ale personalităŃii (Holban, 1970).
Mărgineanu (1943) analizează astfel
de profesiograme, concluzionând că ele
lucrează cu un număr prea mare de variabile,
care nici măcar nu sunt cele mai importante şi
care ignoră rezultatele analizelor factoriale. El
afirma că „veacuri de-a rândul […] omul a
trebuit să se acomodeze sarcinii şi uneltei. E
meritul organizării ştiinŃifice a muncii de a fi
inversat problema.” (apud Holban, 1970, p.
29). În calitate de consilier tehnic, Mărgineanu
elaborează profesiogramele psihologice pentru
posturi din cadrul Industriei Aeronautice
Române şi Uzinele şi Domeniile ReşiŃa, în
vederea selecŃiei profesionale a muncitorilor.
Demersul lui este riguros, pornind de la analiza
sarcinilor şi stabilind însuşirile psihice
necesare, în funcŃie de solicitarea implicată de
fiecare operaŃie. Autorul restrânge numărul
aptitudinilor specificate, introducând în schimb
trăsături temperamentale şi caracteriale,
precum şi variabile legate de starea de
sănătate.
În
paralel
cu
activitatea
lui
Mărgineanu, Institutul Psihotehnic din ClujNapoca elaborează 150 de monografii
profesionale, în trei volume, primele două
lucrate de G. Cotul, S. Cupcea, M. Peteanu şi
A. Roşca, iar al treilea de V. LacriŃeanu, M.
Peteanu şi A. Roşca. Acelaşi institut
elaborează două lucrări de sinteză, pe aceeaşi
linie: „Tabele cu cerinŃele psihologice ale
profesiunilor” (A. Roşca şi M. Peteanu) şi
„Tabele cu contraindicaŃiuni medicale ale
profesiunilor” (D. LacriŃeanu şi M. Peteanu)
(apud Holban, 1970). Comparativ cu
încercările celor din Bucureşti, colectivul din
Cluj are meritul de a acorda importanŃă şi altor
factori decât aptitudinilor. Cu toate că lucrările
sunt depăşite, datorită schimbărilor survenite
de-a lungul anilor în conŃinutul meseriilor, ele
reprezintă un pas important în cunoaşterea
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profesiilor, constituind puncte de plecare
pentru numeroase studii (Jurcău, 1980).
Critica
generală
adusă
tuturor
publicaŃiilor este aspectul analitic excesiv şi
punctul de vedere static din care este privită
personalitatea. Ele nu evidenŃiază importanŃa
dominantelor psihice, faptul că personalitatea
este o unitate, o organizare internă. Dincolo de
critici, aceste monografii alcătuiesc totuşi
prima încercare de analiză a posturilor,
contribuind la organizarea activităŃii de
orientare profesională şi a celor de selecŃie.
Procesul „Marii finanŃe”
Anul 1948 aduce o grea lovitură
psihologiei din România. Jurnalul NaŃional din
5 februarie 2008 relatează pe scurt procesul
„Marii finanŃe”. La sfârşitul lunii octombrie,
douăsprezece persoane au fost acuzate
pentru încercarea de „subminare a regimului
democrat-popular”. Conform unui articol
publicat pe site-ul CNSAS de către Cristina
Anisescu, procesul nu fusese altceva decât o
înscenare judiciară pentru a „stârpi” ultimele
rămăşiŃe legionare. Lista complotiştilor îi
cuprindea pe Alexandru Popp (fost director
general la Uzinele şi Domeniile ReşiŃa), Ioan
Bujoiu (proprietar al mai multor mine de
cărbune de pe Valea Jiului), inginerii Balş şi
Gheorghiu (care ocupaseră posturi de
conducere în industria petroliferă şi minieră),
Nicolae Mărgineanu (pentru „atitudinea
democratică” şi legături cu americanii, cărora
le-ar fi furnizat informaŃii despre uzinele din
ReşiŃa), George Bontilă şi alŃii. Aceştia au fot
învinuiŃi de fapte pe care este imposibil să le fi
realizat, în condiŃiile controlului strict al
comunismului din România. Procesul a durat
foarte puŃin, la 2 noiembrie dându-se citire
sentinŃei. Nicolae Mărgineanu era condamnat
la 25 de ani de muncă silnică.
Jurnalul NaŃional publicase cu o
săptămână mai devreme (30 ianuarie 2008) un
interviu
cu
fiul
psihologului
Nicolae
Mărgineanu,
Nicolae
D.
Mărgineanu.
Mărgineanu tatăl fusese bursier al fundaŃiei
Rokefeller în Statele Unite, iar la întoarcere a
fost unul dintre cei care au fondat psihologia
muncii în România, conducând laboratoare în
centrele industriale ReşiŃa, Bucureşti, GalaŃi
etc. Va intra treptat în dizgraŃia autorităŃilor, în
septembrie 1947 fiind „comprimat” de la
universitate (poziŃia sa a fost scoasă din
organigramă). Va fi arestat un an mai târziu, în
procesul „Marii finanŃe”. Valiza era deja
pregătită, îşi aminteşte Nicolae D. Mărgineanu.
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A urmat o perioadă de restrişte pentru familie;
în speranŃa că persecuŃiile împotriva familiei
vor înceta, soŃia a divorŃat, dar nu s-a
întâmplat nimic pozitiv.
Familia a reuşit să-l vadă în 1954,
pentru câteva momente, când era adus ca
martor într-un alt proces. Eliberarea a venit în
1964, dar nu a povestit foarte multe familiei
despre detenŃie, traumatizat de cei 16 ani la
Jilava, Gherla, Malmaison, Piteşti şi Aiud. Abia
în 1971 i se permite să revină la Catedra de
Psihologie a universităŃii clujene. Apare în
această perioadă „SelecŃia şi orientarea
profesională” (1972). Va muri în 1980, din
cauza unui cancer la colon.
Psihologia muncii în România după
1948
Perioada dintre 1940 şi 1950 a fost
una dificilă pentru psihologie, fiind marcată de
transformări sociale, opresiuni politice şi
confuzii ideologice. După al doilea război
mondial, orientarea profesională a continuat să
existe ca preocupare, deşi nu au existat
instituŃii special create care să-i asigure un
suport ştiinŃific.
Recuperarea capacităŃii de muncă,
reintegrarea în viaŃa socială a persoanelor cu
deficienŃe a fost până în 1950 o preocupare a
serviciilor medicale şi a oficiilor de orientare
profesională. În 1951 se înfiinŃează Institutul
de Expertiză şi Recuperare a CapacităŃii de
Muncă, care avea rol metodologic, de
orientare şi control. Institutele psihotehnice din
Bucureşti, Cluj şi Iaşi fuseseră transformate
aproape imediat după înfiinŃare în institute de
cercetări
ştiinŃifice
pentru
recuperarea
deficienŃelor mintale, senzoriale şi motorii. A
urmat însă desfiinŃarea, chiar în anul înfiinŃării,
a institutelor din Cluj şi Iaşi, fiind menŃinut doar
cel din Bucureşti. Printre scopurile comisiilor
teritoriale (înlocuite în 1957 cu serviciile şi
secŃiile de expertiză) se număra şi asigurarea
unui câmp de prestaŃie suficient pentru a face
posibilă cunoaşterea locurilor de muncă
(Burloiu, 1997).
După 1950, se formează însă în jurul
unor personalităŃi cunoscute mici colective de
lucru; un astfel de exemplu este colectivul de
psihologie din Cluj, care sub îndrumarea lui
Alexandru Roşca a reuşit să iniŃieze şi să
finalizeze cercetări în domenii extrem de
diverse. Conform scopului lucrării noastre, le
menŃionăm mai ales pe cele referitoare la
adaptarea muncitorilor la profesie, realizate în
beneficiul
unor
organizaŃii
(Combinatul

Siderurgic GalaŃi, Combinatul Textil şi Centrul
Teritorial de Calcul din Cluj-Napoca) şi
finalizate cu o serie de studii şi monografii,
unele publicate, altele predate beneficiarilor
(Berar, Jurcău & Pitariu, 2006). În general,
erau abordate probleme de selecŃie şi formare
a personalului, organizarea muncii, controlul
calităŃii produselor, prevenirea accidentelor
etc.
În 1964 se înfiinŃează AsociaŃia
Psihologilor
din
România,
conferinŃele
naŃionale din 1966, 1968 şi 1971 având şi
secŃiuni de psihologia muncii. În 1970 are loc
primul simpozion de psihologia muncii, care
printre altele identifica principalele probleme cu
care se confrunta psihologul industrial din
România. Tematica simpozionului a fost
diversă: orientare, selecŃie şi repartizare
profesională,
psihologie
inginerească,
psihologie socială industrială şi organizaŃională
(Pitariu, 1978).
Din 1968, se reînfiinŃează laboratoarele
de psihologie industrială pe lângă marile uzine
şi întreprinderi (ReşiŃa, Săvineşti, Tehnofrig
Cluj, Someşul-Cluj etc.) (Beniuc & colab.,
1981). În 1976 existau peste 74 de astfel de
laboratoare. După cum reiese dintr-un interviu
luat lui N. Mărgineanu de către V. Lăscuş,
situaŃia era considerată satisfăcătoare deoarece
s-a găsit înŃelegere din partea conducerii
organizaŃiilor pentru dotarea minimală cu
echipamente, teste, chestionare şi fişe; în
acelaşi timp însă Mărgineanu sublinia că
elaborarea acestor materiale de către un institut
central (cum erau Institutele Psihotehnice) ar fi
scăzut costurile de 3-5 ori (apud Petroman,
2002).
În aceeaşi ordine de idei, Bogathy
(1975) considera că intervenŃia cea mai
eficientă a psihologiei o constituie activitatea
directă a psihologului industrial într-o
întreprindere. În acest scop, descrie amănunŃit
organizarea laboratorului uzinal (înfiinŃare,
dotare, personal), problematica laboratorului
(selecŃia, orientarea şi formarea profesională,
integrarea
socioprofesională,
cercetarea
climatului psihosocial, a motivaŃiei, a
accidentelor de muncă etc.), elaborarea
psihoprofesiogramei, metodele de examinare,
desfăşurarea
examenului
psihologic
şi
profesiograma
profesiunii
de
psiholog
industrial. Laboratorul uzinal înfiinŃat la ReşiŃa,
în 1968, nu mai avea însă nimic comun cu
psihotehnica anilor 1938.
Seria monografiilor şi a manualelor de
psihologia muncii continuă cu „Psihologia
muncii industriale” (Roşca, 1967); „Psihologia
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muncii” (Pufan, 1968); „Probleme de
psihologia muncii” (Holban, 1970); „SelecŃia şi
orientarea profesională” (Botez, Mamali şi
Pufan, 1971), „Ghid ergonomic” (PopescuNeveanu, Mirea, Iosif şi Ene, 1971) (apud
Beniuc & colab., 1981). Psihologia muncii era
îndreptată spre orientarea, repartizarea şi
selecŃia profesională, formarea cadrelor în
industrie, probleme psihosociale (absenteism,
fluctuaŃie etc.), probleme de ergonomie şi
psihologie inginerească (prevenirea oboselii şi
a accidentelor), informarea specialiştilor.
AtenŃia acordată analizei muncii ca
punct de plecare pentru activitatea psihologilor
se reflectă în numărul mare de profesiograme
şi monografii profesionale psihologii din
institutele de cercetări sau de către cei din
producŃie (Peteanu, Jurcău, Samu, Ozunu)
(Beniuc & colab., 1981).
Caracteristică acestei perioade este
apariŃia culegerilor în care membrii catedrelor
de psihologie din Ńară îşi publicau cercetările;
de exemplu, cadrele didactice din Cluj publicau
în 1973 lucrarea „Elemente de ergonomie
pentru lucrătorii din industrializarea şi
prelucrarea lemnului”. Pe plan internaŃional,
încep să fie publicate o serie de articole de
prestigiu din domeniul psihologiei muncii (apud
Berar, Jurcău & Pitariu, 2006).
Profesorul Roşca a coordonat şi
colectivul Filialei din Cluj a Academiei;
colectivul de psihologia muncii cu care a lucrat
a fost reprezentat de N. Jurcău, I. Latiş, H.
Pitariu, V. Samu, I. Czitrom, Reka Teodorescu
şi M. ZăpârŃan. Studiile realizate au fost
publicate în reviste de specialitate („Revista de
psihologie”) şi au avut în acelaşi timp un
accentuat caracter aplicativ, fiind iniŃiate
contracte de cercetare cu organizaŃii implicate
în industria mineritului, industria grea şi de
medicamente.
Din 1975, începe acŃiunea de
dizolvare a psihologiei româneşti, multe dintre
cadrele didactice fiind disponibilizate şi
repartizate spre alte locuri de muncă.
Catedrele de psihologie din Ńară au fost
absorbite de diverse alte catedre, lichidânduse anii de studii existenŃi.
După
evenimentul
meditaŃiei
transcedentale, din 1982, Institutul de
Psihologie al Academiei este desfiinŃat abuziv.
Psihologia a fost aruncată „la coşul de gunoi”
(Petroman, 2002, p. 292); desfiinŃarea
facultăŃilor de psihologie şi scoaterea acestei
discipline din programe şcolare au încetinit
ritmul dezvoltării acesteia.
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După 1989, se reînfiinŃează facultăŃile
de psihologie din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi se
înfiinŃează facultăŃi noi în Timişoara, Oradea,
ConstanŃa, Petroşani ş.a.
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Eugen Avram şi Cary L. Cooper (2008).
TendinŃe
actuale
în
psihologia
organizaŃional-managerială. Iaşi: Editura
Polirom (903 pagini).
“TendinŃe
actuale
în
psihologia
organizaŃional-managerială” este al şaptelea
volum coordonat de către Dr. Eugen Avram
sub forma de articole ştiinŃifice ce tratează
problemele actuale cu care se confruntă
psihologia în România dar şi pe plan
internaŃional.
În calitate de coordinator al volumului,
Prof. Cary L. Cooper,
de la Lancaster
Univeristy Management
School,
Marea
Britanie vine să fundamenteze valoarea
acestui volum dar şi pe a celor care au publicat
articolele ştiinŃifce.
Volumul este structurat pe şapte
secŃiuni diferite ce caracterizează viaŃa
organizaŃional-managerială
prin
şapte
faŃete/secŃiuni: 1) Schimbări şi provocări
actuale în mediile interne şi externe ale
organizaŃiilor; 2) Leadership şi management;
3)
Cultură
organizaŃională
şi
climat
organizaŃional; 4) Aspecte ale sănătăŃii
organizaŃionale; 5) Stres organizaŃional şi
comportament organizaŃional; 6) TendinŃe în
cercetarea şi dezvoltarea organizaŃională şi 7)
EntităŃi organizaŃionale moderne. Fiecare
dintre aceste secŃiuni tratează aspecte
moderne atât din punct de vedere teoretic,
metodologic dar şi practic-aplicativ.
Prima secŃiune “Schimbări şi provocări
actuale în mediile interne şi externe ale
organizaŃiilor” vine să evidenŃieze provocările
şi încercările la care diferitele medii
organizaŃionale supun membrii acestora. În
această direcŃie, Cooper sugerează o strategie
trilaterală pentru managementul stresului în
organizaŃii: prevenŃia primară (reducerea
stresului), secundară (managementul stresului)
şi terŃiară (programe de consiliere). De
asemenea
este
adusă
în
dezbatere
internaŃionalizarea ca strategie de dezvoltare
organizaŃională şi modul cum aceasta
influenŃează puternic mediul în care îşi
desfăşoară activitatea o organizaŃie (Pitariu şi
Budean).
Cea de-a doua secŃiune “Leadership şi
management” vine să reliefeze necesitatea
abordării moderne în practicile curente,
programele de formare şi cercetările ştiinŃifice
în zona leadershipului. Argumetând această
necessitate, Iliescu şi Sîntion trec în revistă
modalităŃile viabile pentru adoptarea în
practică a tehnicilor şi strategiilor din domeniul

ştiinŃelor comportamentale în teoria şi practica
leadershipului. Astfel, sunt amintite: modelele
situaŃionale şi modelul contingent, modelul
tranzacŃional dar şi limitele modelelor clasice.
Curşeu şi Boroş aduc în centrul atenŃiei
“Femeia manager-între plafonul şi stânca de
sticlă”. Autorii dezbat problematica stereotipiei
sociale în legătură cu conŃinutul stereotipului
de gen privind femeile care “sunt mai slabe,
mai emotive, mai puŃin pregătite, mai puŃin
raŃionale, în esenŃă, mai puŃin capabile să facă
faŃă unei funcŃii de conducere decât bărbaŃii”.
Intitulată “Cultură organizaŃională şi
climat organizaŃional”, cea de-a treia secŃiune
dezvăluie importanŃa procedurilor de analiza
climatului
organizaŃional
şi
a
culturii
organizaŃionale, permiŃând o identificare a
elementelor
observabile
din
cultura
organizaŃională. În această direcŃie Ticu
Constantin
descrie
comportamentul
organizaŃional prin componentele afective
(trăiri, sentimente pozitive şi negative),
cognitive şi comportamentale (implicare,
absenteism, proteste) ale unui colectiv de
muncă. Autorul descrie construcŃia unui sistem
de evaluare a climatului organizaŃional (Sistem
ECO) şi utilitatea practică a acestuia.
Pitariu şi Budean prezintă o abordare
a culturii organizaŃionale din perspectiva
realităŃii existente în România comparativ cu
modelele consacrate pe plan internaŃional:
modelul valorilor concurente (Cameron şi
Quinn), modelul implicit al lui Stevens şi
modelul
studiului
valorilor
de
muncă
(Hofstede).
Perspectiva
românească
a
abordării interculturale este creionată şi de
către Alin Gavrieliuc prin operaŃionalizarea
conceptului de cultură naŃională. Ziliberberg
Cristian aduce în centrul dezbaterii despre
cultura
organizaŃională,
ritualurile
organizaŃionale ca set de înŃelesuri şi reguli
care “guvernează comportamentul membrilor
ei de zi cu zi”.
Cea de-a patra secŃiune “Aspecte ale
sănătăŃii organizaŃionale” tratează probleme
noi cu care se confruntă organizaŃiile din
România în ultimul deceniu: starea de bine,
încrederea
organizaŃională,
solidaritatea,
comportamentul
civic
în
organizaŃii,
angajamentul
organizaŃional,
răspunsuri
emoŃionale ale angajaŃilor, experimentarea
emoŃiilor fundamentale (frica şi furia) şi
satisfacŃia
profesională.
Încrederea
organizaŃională, marginalizată din nefericine
până în ultimul deceniu în România tinde să
reprezinte o condiŃie esenŃială a desfăşurării
activităŃii în bune condiŃii. Eugen Avram
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delimitează
strategic
formele
încrederii
organizaŃionale şi expliciteză diferite abordări
ale încrederii în organizaŃii.
Stresul organizaŃional ocupă un loc
aparte şi este abordat relaŃionat cu
comportamentul organizaŃional în capitolul al
cincilea “Stres organizaŃional şi comportament
organizaŃional”. Astfel, sunt prezentate succint
tendinŃele actuale în studiul şi managementul
stresului ocupaŃional: modele teoretice care
analizează relaŃia dintre stresul la locul de
muncă şi sănătate, stresori ce rezultă din
conflictul muncă-familie, agenŃi inductori de
stres la locul de muncă, măsurarea stresului
ocupaŃional şi managementul acestuia. În
continuare
este
explicitat
un
model
comprehensiv-integrativ de diagnoză şi
management al stresului ocupaŃional fiind
detaliate: premisele clasice pentru conturarea
modelelor stresului ocupaŃional, abordări
tradiŃionale ale stresului organizaŃionalocupaŃional, direcŃii de cercetare pentru
elaborarea unor modele comprehensive de
diagnoză şi în final abordarea sistemic holistă
de gestionare a stresului ocupaŃional: un
model comprehensiv de diagnoză şi intervenŃie
al stresului ocupaŃional.
Ca o incursiune în
realitatea
necruŃătoare din viaŃa organizaŃiilor, sunt
abordate
detaliat:
mobbingul,
comportamentele
contraproductive
în
organizaŃii şi vocea şi tăcerea organizaŃională.
O realitate considerată “tabu” în România cu
ani în urmă, harŃuirea şi abuzul pe plan
intelectual şi emoŃional este abordată sub
denumirea de mobbing. Autorul prezintă
detaliat: conceptul de mobbing, manifestări ale
mobbingului, dinamica mobbingului, un model
de analiză a mobbingului, măsuri de cercetare
a mobbingului şi mobbingul în contextul
socioeconomic din România.
Cel de-al şaselea capitol “TendinŃe în
cercetarea şi dezvoltarea organizaŃională” are
menirea de a dezvălui cititorilor aspecte
relevante ale utilizării metodelor calitative şi
cantitative în programele de intervenŃie
organizaŃională, simulărilor organizaŃionale,
eticii în mediul organizaŃional şi rolului
procesului de mentoring în dezvoltarea
carierei. Astfel, este evidenŃată necesitatea
diagnozei şi intervenŃiei “calitative” în
organizaŃii, fiind aduse în prim plan
metodologia Q şi hărŃile conceptuale ca
modalităŃi de identificare a reprezentărilor în
organizaŃii. Simulările organizaŃionale joacă un
rol primordial atât în învăŃarea activă a
angajaŃilor dar şi în necesitatea implemetării
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lor în organizaŃiile moderne. De un major
interes se bucură etica şi principiile etice în
mediul organizaŃional, acestea fiind prezentate
sub
diferite
aspecte:
predictorii
comportamentelor etice, efecte ale climatului
etic/neetic şi aplicaŃii ale eticii în mediul
organizational.
Aspectele
învăŃării
organizaŃionale dar şi a organizaŃiilor care
învaŃă sunt detaliate prin expunerea rolului
procesului de mentoring în dezvoltarea
carierei.
SecŃiunea
finală
“EntităŃi
organizaŃionale moderne” vine în sprijinul
cititorilor cu abordări de ultimă oră despre
echipele de lucru virtuale, organizaŃii intensiv
cognitive şi organizaŃiile care învaŃă. “Echipele
virtuale” fiind un concept relativ nou introdus în
organizaŃiile din România, este delimitat
conceptual şi abordat din punctul de vedere al
caracteristicilor echipelor virtuale pe plan
internaŃional.
Prin
abordarea
temei
“organizaŃiile care învaŃă” se revine mult mai
detaliat faŃă de prezentarea făcută succint în
finalul celei de-a şasea secŃiuni. Astfel,
conceptul de “organizaŃii care învaŃă” este
delimitat conceptual, sunt oferite exemplificări
din sursele de specialitate internaŃionale şi
sunt lansate noi provocări: noi direcŃii în studiul
organizaŃiilor care învaŃă.
Aşa cum prezintă autorul în cuvântul
introductiv, “studiile acoperă o paletă largă de
problematici situate în mediul extern şi cel
intern ale organizaŃiilor: internaŃionalizarea,
leadeship-ul,
climatul
şi
cultura
organizaŃională, starea de bine, cogniŃiile,
emoŃiile, comportamentele şi atitudinile la locul
de muncă, fenomenele dezadaptative, formele
de organizare.”
Cartea se bucură de un real succes,
nu numai datorită tendinŃelor moderne
prezentate de articolele şi studiile teoretice şi
practice dar şi prin precizarea menŃionată la
început: reuneşte cei mai buni specialişti din
domeniul
psihologie
organizaŃionalmanageriale atât din România cât şi pe plan
internaŃional.
Mihaela Popa-Chraif
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Dominic DiMattia (Editor), Theo Ijzermans,
Adrian Opre, Daniel David (2007). Coaching
cognitiv comportamental în organizaŃii.
Antrenamentul eficienŃei raŃionale. Cluj
Napoca: Editura ASCR (147 pagini).
În cadrul oricărei organizaŃii vorbim
despre conflicte, probleme de comunicare,
relaŃionare cu colegii, sau dificultăŃi în luarea
deciziilor. Pentru a face faŃă cu succes acestor
provocări, există coaching-ul managerial - un
program de consultanŃă şi intervenŃie validat
empiric şi foarte apreciat în domeniul
afacerilor. Acesta este strâns relaŃionat cu
psihoterapia
şi
consilierea,
consultanŃa
business şi dezvoltarea organizaŃională, sau
training-urile de dezvoltare personală. Spre
deosebire de acestea, coaching-ul este utilizat
pentru a dezvolta abilităŃile de conducere ale
indivizilor cu potenŃial, în special a managerilor
noi investiŃi. La nivel mondial, aceasta este
una dintre profesiile cu cea mai înaltă rată de
creştere.
Cartea de faŃă prezintă unul din cele
mai cunoscute materiale din domeniul
Coaching-ului: Reaching Their Minds. A
Trainers Manual for Rational Effectiveness
Training (1996), editată de Dominic DiMattia şi
Theo Ijzermans. Spre deosebire de alte
materiale din domeniul coaching-ului, autorii
propun utilizarea unor tehnici din Terapia
RaŃional - Emotivă şi Comportamentală
(REBT) în activitatea de coaching. DiMattia
este principalul susŃinător al trainingului
eficienŃei raŃionale în SUA, Olanda şi Australia,
iar Ijzermans este psiholog şi trainer pentru
corporaŃia olandeză Schouten & Nellisen.
Această carte prezintă cu claritate modalitatea
în care poate fi utilizat trainingul eficienŃei
raŃionale în vânzări, management, dezvoltare
organizaŃională şi alte aspecte ale afacerilor. În
plus, ediŃia în limba română cuprinde trei
capitole introductive privind intervenŃiile
cognitiv-comportamentale
în
domeniul
organizaŃional.
Capitolul 1 (Daniel David) prezintă
fundamentele
intervenŃiei
cognitiv
comportamentale cu cele trei componente
principale – ABC şi aplicaŃiile în domeniul
organizaŃional. Ulterior, este descrisă secvenŃa
de intervenŃie corespunzătoare domeniului
organizaŃional,
respectiv
paşii
aferenŃi
acesteia.
Vorbim
despre
diagnoza
organizaŃională cognitiv comportamentală,
elaborarea profilului cognitiv comportamental
al organizaŃiei şi schema de intervenŃie în

funcŃie de profilul cognitiv comportamental al
organizaŃiei.
Capitolul 2 (Adrian Opre) descrie
evoluŃia coachingului managerial la nivel
internaŃional. În finalul capitolului sunt
prezentate câteva studii de caz extrase din
situaŃii reale, care vizează probleme cu o
incidenŃă semnificativă la nivelul persoanelor
cu funcŃii de conducere. Sunt punctate câteva
din problemele mai frecvente, precum
devalorizarea
propriei
persoane,
furia,
probleme de relaŃionare, procrastinarea
sarcinilor, nehotărârea în luarea deciziilor şi
rezolvarea problemelor, perfecŃionismul. Ca şi
o continuare a acestor studii de caz, capitolul 3
oferă un set de doisprezece principii ale
raŃionalităŃii în organizaŃii.
Capitolele 4-13 reprezintă ghidul
trainer-ului
în
Antrenamentul
eficienŃei
raŃionale (Dominic DiMattia şi Theo Ijzermans).
Capitolul 4, Introducere în antrenamentul
eficienŃei raŃionale (AER) prezintă succint şi
clar, prin exemple, obiectivele şi utilitatea AER
în organizaŃii. Este un preambul al cărŃii, care
convinge cititorul în câteva cuvinte la
lecturarea atentă a cărŃii.
Conform acestei abordări, coaching-ul
implică în primul rând schimbarea cogniŃiilor
clientului. Indiferent cât de bine este prezentat
sau organizat un astfel de training, participanŃii
vin cu anumite scheme cognitive care pot fie
să faciliteze învăŃarea, fie să o împiedice.
Capitolul 5: Schimbarea cogniŃiilor şi învăŃarea
de noi comportamente, prezintă câteva dintre
ideile/ convingerile participanŃilor care intervin
adesea
în
desfăşurarea
programului
(perfecŃionismul,
toleranŃa
scăzută
la
frustrare). În continuare, capitolul 6 prezintă
prin intermediul exemplelor din mediul muncii,
Cele mai des întâlnite convingeri nerealiste.
Enumerăm printre acestea: perfecŃionismul,
nevoia de a fi iubit (ă), convingerea că munca
ar trebui să fie uşoară şi interesantă,
convingerea că oamenii ar trebui să se
comporte conform aşteptărilor noastre.
Subliniind
importanŃa
ideaŃiei
conştiente
în
rezolvarea
problemelor
emoŃionale,
capitolul
următor
prezintă
fundamentul teoretic al acestei intervenŃii.
Capitolul 7: Antrenamentul eficienŃei raŃionale
(AER) – Fundamentarea teoretică include o
revizuire
a
abordărilor
cognitiv
comportamentale, pentru a demonstra cum
poate programul de promovare a gândirii
raŃionale să fie eficient şi productiv, în special
în cadrul muncii.
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Capitolul 8: łintind către o abordare a
unui training integrat, prezintă câteva
intervenŃii cuprinse în cadrul acestui program
de antrenament cognitiv. Ne referim aici la
integrarea programelor de deprinderi sociale,
programele
de
deprinderi
tehnice,
managementul
stresului,
deprinderi
de
conducere
şi
chiar
schimbarea
organizaŃională.
Capitolul 9: Forma antrenamentului
eficienŃei raŃionale prezintă secvenŃialitatea
acestui program la nivel teoretic, iar ulterior
exemplificat în mod practic. Vorbim atât despre
etapele premergătoare acestui program
(identificarea
problemelor,
determinarea
scopurilor,
considerarea
componentelor
comportamentale, emoŃionale şi cognitive care
interferează cu atingerea scopurilor, dar
totodată şi analiza relaŃiilor dintre aceste trei
componente), cât şi despre etapele concrete
ale unui workshop de gândire raŃională
(exerciŃiile, tehnicile de disputare, temele
pentru acasă). În cadrul acestui program,
participanŃii sunt adesea necomplianŃi, nu
urmează instrucŃiunile, întârzie la şedinŃe, etc.
A face faŃă rezistenŃelor reprezintă o parte
importantă a muncii de trainer. Capitolul 10 Cum să faceŃi faŃă rezistenŃelor în timpul
antrenamentului prezintă câteva strategii care
ajută trainerii să depăşească rezistenŃa.
Similar, reacŃiile trainerilor pot fi la fel de
neproductive ca şi reacŃiile participanŃilor.
Sentimentele
de
mânie,
insecuritate,
dezamăgire, vină şi încredere exagerată pot fi
doar câteva dintre reacŃiile autoprotective şi
neproductive care să interfereze cu programul

de intervenŃie. Capitolul 11: Gândirea raŃională
a trainerilor, prezintă câteva emoŃii şi
comportamente de acest tip, respectiv
modalităŃile de gestionare a acestora.
În final, autorii prezintă câteva sugestii
utile în promovarea şi vinderea unui program
de Antrenament al eficienŃei raŃionale.
Totodată, oferă un model de Management al
stresului prin intermediului unui program de
promovare a gândiri raŃionale.
ClienŃii care apelează la coaching îşi
propun să atingă scopuri concrete, în general.
În ciuda acestui fapt, sesiunile de coaching nu
au adesea rezultatul scontat. Adesea, ideile
sau convingerile nerealiste ale clientului
reprezintă cauza eşecului. Programul de
coaching prin intermediul Antrenamentului
eficienŃei raŃionale propus de DiMattia şi
Izermans vizează tocmai acest aspect.
Literatura de specialitate confirmă succesul
acestui program în domeniul organizaŃional. În
acord cu acestea, se poate sublinia totodată
faptul că punctează aspecte importante ale
coaching-uli precum construirea relaŃiei client coacher, competenŃele necesare coacher-ului,
relevanŃa explorării convingerilor clientului şi
coacher-ului, diferenŃa între consiliere şi
coaching.
Rezumând, volumul de faŃă reprezintă
un ghid practic pentru specialiştii în resurse
umane, persoanele cu funcŃii de conducere,
dar şi pentru persoanele implicate în aspecte
organizaŃionale în obŃinerea rezultatelor
scontate în programul de coaching.
Raluca Buda
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CONFERINłA INTERNAłIONALĂ
WORK, WELL-BEING AND PERFORMANCE:
NEW PERSPECTIVES FOR THE MODERN WORKPLACE
18-20 iunie 2008, Sheffield, Anglia

În perioada 18-20 iunie 2008 a avut
loc
la
Sheffield,
Anglia,
ConferinŃa
InternaŃională
Work,
Well-being
and
Performance: New Perspectives for the
Modern Workplace, organizată de Institute of
Work Psychology şi University of Sheffield.
Am apreciat faptul că organizatorii au
structurat un program care a reusit să
integreze o serie de aspecte cheie pentru
cercetarea în domeniul psihologiei muncii la
nivel mondial. O dovadă în acest sens o
constituie bogăŃia prezentărilor structurate pe o
serie de teme de o relevanŃă majoră pentru
domeniu: Starea de bine şi performanŃa în
muncă, Abordarea proactivă a adaptării la
locul de muncă, SelecŃia de personal, RelaŃiile
de muncă, Noile forme de organizare a muncii,
Proiectarea muncii, Leadership-ul şi efectele
sale asupra stării de bine a angajaŃilor şi
asupra performanŃei în muncă, EmoŃiile la locul
de muncă, Munca în echipă.
Calitatea lucrărilor a fost garantată de
un comitet ştiinŃific care a reunit specialişti de
renume mondial: Neil Anderson, University of
Amsterdam Business School , Jairo E. Borges,
Andrade, University of Brasilia, Rob Briner,
Birkbeck College, University of London, Miriam
Erez, Israel Institute of Technology, Doris Fay,
University of Potsdam, Michael Frese,
University of Giessen, Adam M. Grant,
University of North Carolina, Chapel Hill, David
Guest, King’s College, University of London,
Kerstin Isaksson, Mälardalen University,
Nerina Jimmieson, University of Queensland,
Gunn Johansson, University of Stockholm,
Gary Johns, Concordia University, Ruth
Kanfer, Georgia Institute of Technology, Sally
Maitlis, University of British Columbia, David
Morrison, University of Western Australia,
Horia Pitariu, Babeş-Bolyai University, ClujNapoca, Robert A. Roe, University of
Maastricht. Standardul înalt de calitate a
caracterizat şi prelegerile susŃinute de
personalităŃi marcante, ca Sabine Sonnentag

(University of Konstanz, Germany) şi Anat
Rafaeli
(Technion,
Israel
Institute
of
Technology).
Fiecare secŃiune de prezentare de
lucrări a facilitat schimbul de idei între
cercetători şi practicieni din întreaga lume.
Prezentările au fost programate astfel încât un
interval suficient de timp a putut fi acordat
discuŃiilor şi schimbului de idei. Totodată,
vorbitorii au fost încurajaŃi să pună accent pe
prezentarea implicaŃiilor practice ale studiilor.
Din această perspectivă, cercetările pot fi
privite ca o contribuŃie la dezvoltarea unei
fundamentări ştiinŃifice pentru viitoarele
schimbări în domeniul organizaŃional.
Echipa de specialişti în domeniul
psihologiei muncii şi organizaŃionale din cadrul
FacultăŃii de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei
compusă din Prof. Horia Pitariu, drd. Andrea
Budean, drd. Roxana Capotescu, drd. Cătălina
Ciuce şi drd. Veronica Rîlea (Stăvilă) a
participat la acest eveniment cu un simpozion
cu tema ,,Stres ocupaŃional şi emoŃii în
organizaŃii. Cazul României’’. În calitate de
participanŃi considerăm că această conferinŃă
a
reprezentat
un
eveniment
ştiinŃific
memorabil, de care am beneficiat din plin.
Pentru
echipa
noastră,
conferinŃa
a
reprezentat atât un exemplu de standard al
prestaŃiei ştiinŃifice pentru domeniul psihologiei
muncii, cât şi un exemplu de organizare
eficientă a unui eveniment ştiinŃific de nivel
internaŃional.
Roxana Capotescu
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