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Introducere

• Prezenta lucrare continuă demersul de construcţie şi validare pentru
un nou instrument de analiză a muncii din perspectiva personalităţii
sau personality oriented work analysis (POWA), prezentat anterior
şi în diverse studii (Manea, 2020; Manea & Iliescu, 2021).

• Acest demers porneşte de la recomandările celor mai bune practici
în construcţia, validarea şi administrarea instrumentelor POWA
(O'Neill et al., 2013), diminuarea distorsiunilor sociale şi cognitive
prezente în analiza muncii (Morgeson & Campion, 1997, 2012) şi,
implicit, are ca scop final îmbunătăţirea calităţii datelor colectate
evaluate prin indicatorii cei mai des utilizaţi în analiza muncii
(DuVernet et al., 2015).

• Mai concret, în această lucrare vom prezenta paşii urmaţi în vederea
diminuării distorsiunii de auto-complezenţă (self-serving bias) care
ar putea fi prezentă pe parcursul administrării noului instrument
POWA.



Introducere

• Distorsiunea de auto-complezenţă este un proces cognitiv prin care o persoană

își asumă meritele sau calitățile personale (precum abilitățile sau efortul depus)

pentru rezultatele obținute şi atribuie vina asupra situației externe (precum

dificultatea sarcinii) sau asupra altor persoane pentru propriile insuccese

(Campbell et al., 2000; Corra, 2011).

• În analiza muncii, această distorsiune este manifestată de către angajaţi în

situaţiile în care aceştia consideră propriile caracteristici drept necesare

performanţei, fie că vorbim despre sarcinile fizice (Lee-Bates et al., 2017), sau

de cele mai abstracte, precum abilităţile (Sibert, 2014), trăsăturile de

personalitate (Cucina et al., 2005) şi competenţele (Cucina et al., 2012).

• Această distorsiune apare în situaţia în care o persoană se autoevaluează ca

având fie un scor ridicat (rezultând o inflaţie a scorurilor evaluărilor), fie scăzut

(rezultând o deflaţie a scorurilor evaluărilor), în ceea ce priveşte anumite

cunoştințe, aptitudini, abilităţi sau alte caracteristici importante în munca sa.



Introducere

• De exemplu, în context organizaţional, atunci când angajaţii completează
chestionare, aceştia reacţionează într-un mod pozitiv (cauzând o inflaţie a
scorurilor răspunsurilor) la itemii de tip autoevaluare în comparaţie cu cei de tip
hetero-evaluare (cauzând o deflaţie a scorurilor răspunsurilor). În mod concret,
datorită distorsiunii de autocomplezenţă, angajaţii manifestă tendinţe de
distorsiune socială pozitivă, de a crea o imagine cât mai bună despre ei înșişi în
fața celorlalte persoane, din motive de autoprezentare şi dezirabilitate socială
(Hausdorf et al., 2011).

• Mai concret, având în vedere tocmai situaţia instrumentului nostru POWA,
trăsăturile de personalitate pot fi de asemenea susceptibile la această
distorsiune, rezultând astfel o corelaţie foarte puternică între scorurile experţilor
(subject matter experts) la instrumentul POWA şi trăsăturile de personalitate
autoevaluate ale acestora (Cucina et al., 2005).

• Singurul studiu având ca scop explicit reducerea distorsiunii de
autocomplezenţă în cadrul analizei muncii este cel realizat de către Aguinis et
al. (2009), chiar într-un context legat de administrarea unui instrument de tip
POWA.



Introducere

• Instructajul cadrului de referinţă (Frame of Reference Training) indiferent de

context, poate crește acuratețea evaluărilor (Roch et al., 2012). Deşi nu este la fel

de eficient în evaluarea performanţei în muncă precum instructajul evaluatorilor

centrat pe erori (Rater Error Training) în diminuarea distorsiunilor legate de halou

şi indulgenţă (Woehr & Huffcut, 1994), acesta poate genera date de o curateţe mai

ridicată, cât și un coeficient de acord inter-evaluator mai ridicat (Hauenstein &

McCusker, 2017).

• Tot Hauenstein şi McCusker (2017) ne indică faptul că simplul conținut al

instructajului nu este de ajuns pentru creșterea acurateții evaluărilor, calitatea

acesteia fiind de fapt influențată de prezentarea de exerciții în mod repetat către

experți și de feedback-ul primit cu privire la acuratețea acestora comparativ cu

raționamentul standard de evaluare.



Introducere

• În domeniul analizei muncii, deşi cercetările sunt limitate, în mod generic

instructajul poate crește nivelul de discriminabilitate (DuVernet et al., 2015).

• Mai concret instructajul cadrului de referinţă folosit în analiza muncii poate

crește acordul inter-evaluator (Robinson-Moral et al., 2018), fidelitatea inter-

evaluator (Aguinis et al., 2009; Knights, 2015; Lievens & Sanchez, 2007),

validitatea discriminantă şi acuratețea generală a evaluărilor (Lievens &

Sanchez, 2007).

• Tsai et al. (2019) au realizat o clasificare teoretică mai clară a proceselor

cognitive implicate în instructajul cadrului de referinţă (Figura 1).

• De asemenea, rezultatele lor au confirmat metoda “restructurată şi fără

ajustare”, urmată îndeaproape de cea “restructurată şi cu ajustare” în privinţa

acurateţei datelor în ceea ce priveşte evaluarea performanţei.



Introducere

Metode de instructaj al cadrului de referinţă

Procese teoretice Tipic Restructurat

Prezentare tipică: ancore de 

autoevaluare accesibilie

Prezentare restructurată: ancore de 

autoevaluare mai puţin accesibile

Ancorare: O prezentare restructurată 

a informaţiei pentru a reduce 

accesibilitatea ancorelor de 

autoevaluare

Informaţia legată de raţionamentele 

standard de evaluare (feedback din 

partea specialistului) este oferită 

participanţilor după ce aceştia parcurg 

exerciţiile de evaluare. 

Evaluările iniţiale ale participanţilor 

deservesc rolul de ancore pentru 

evaluările ulterioare.

Informaţia legată de raţionamentele 

standard de evaluare este oferită 

participanţilor înainte ca aceştia să 

parcurgă exerciţiile de evaluare. 

În locul evaluărilor participanţilor, 

raţionamentele standard de evaluare 

deservesc rolul de ancore pentru 

evaluările ulterioare.

Fără ajustare Cu ajustare

Ajustare: Ocazia de a modifica (ajusta) 

evaluărilre iniţiale

Pe parcursul exerciţiilor de evaluare 

participanţii primesc informaţii care 

compară evaluările acestora cu 

raţionamentele standard de evaluare.

Apoi, participanţilor le este cerută 

ajustarea evaluărilor în sarcina 

formală de evaluare. 

Cu toate acestea, participanţilor nu le este 

permisă repetarea exerciţiilor de 

evaluare. 

Pe parcursul exerciţiilor de evaluare, 

participanţii nu primesc informaţii 

care să compare evaluările acestora cu 

raţionamentele standard de evaluare.

Totuşi, aceştia primesc o notificare atunci 

când evaluările lor nu sunt conforme 

cu raţionamentele standard de 

evaluare.

Apoi, participanţilor le este cerută 

ajustarea evaluărilor în cadrul 

exerciţiilor până când acestea sunt 

conforme cu raţionamentele standard 

de evaluare. 

Figura 1: Procese cognitive teoretice şi metode de instructaj al cadrului de referinţă; adaptat după Tsai et al. (2019).



Introducere

• După cum spuneam, singurul studiu având ca scop explicit reducerea distorsiunii de
autocomplezență în cadrul analizei muncii este cel realizat de către Aguinis et al. (2009).
Aceștia, pornind de la rezultatele lui Cucina et al. (2005) și folosind instrumentul POWA
dezvoltat de către Raymark et al. (1997), au introdus și un instructaj al cadrului de
referință menit să reducă această distorsiune de autocomplezență.

Instructajul cadrului de referinţă folosit de către aceştia poate fi considerat, în urma
clasificării ulterioare realizate de către Tsai et al. (2019), drept “restructurat şi fără
ajustare”.

Rezultatele lor au fost calculate prin prisma comparației corelației trăsăturilor de
personalitate a experților care fie nu au parcurs sau au parcurs instructajul cadrului de
referință cu scorurile la instrumentul POWA. Astfel, diminuarea medie a coeficienților r
a fost de la .27 la .07 pentru ocupanții postului și de la .30 la .09 pentru supervizorii
postului, astfel vom propune următoarele două ipoteze:

• H1: Corelația dintre scorurile evaluărilor participanților și propriile trăsături de
personalitate va fi mai scăzută pentru participanții care vor parcurge instructajul cadrului
de referință în comparație cu cei care nu vor parcurge instructajul cadrului de referință.

• H2: Mediile scorurilor evaluărilor pentru instrumentul POWA vor fi mai scăzute pentru
participanții care vor parcurge instructajul cadrului de referință în comparație cu cei care
nu vor parcurge instructajul cadrului de referință.



Metode

Materiale

• Instrumentul POWA, sub forma unui chestionar standardizat (Manea, 2020) :

- Acesta prezintă în general un nivel de fidelitate inter-evaluator peste .70 (Manea,

2020);

- Conţine 30 de itemi construiţi sub forma unor descrieri de trăsături de

personalitate aferente faţetelor modelului cu Cinci Factori (Costa & McCrae, 1995)

şi prezintă comportamentul unui ocupant ipotetic în cadrul postului analizat;

- Aceste trăsături sunt descrise conform unui nivel ridicat de intensitate, în care sunt

prezentate atât comportamentele asociate care pot părea dezirabile cât și unele mai

puțin dezirabile (Figura 2);

- Scală de evaluare de tip Likert, bipolară, pe un continuum “Influenţă Dezastruoasă

– Influenţă Optimă” asupra postului analizat;



Metode

Itemi (Trăsături de personalitate) Evaluarea dumneavoastră

(N1) Controlul anxietății - În acest post persoana este calmă în fața potențialelor probleme; nu

se neliniștește în timpul unor evenimente importante întâlnite pe parcursul activității postului;

rareori resimte stări de panică în situațiile dificile întâlnite în activitatea postului; nu se

îngrijorează în situațiile problematice cu care se confruntă de-a lungul activității din cadrul

postului.

ID IN N IP IO

(E1) Cordialitate - În acest post persoana interacționează cu ceilalți într-un mod călduros;

inițiază cu ușurință relații apropiate cu persoanele întâlnite pe parcursul activității postului; „se

face plăcută” în interacțiunile cu persoanele întâlnite pe parcursul activității postului; stabilește

legături de prietenie de lungă durată cu persoanele pe care le întâlnește de-a lungul activității
postului.

ID IN N IP IO

(O1) Imaginație - În acest post persoana este dispusă să se implice în activități ce presupun

folosirea creativă a imaginației; preferă abordări originale pentru îndeplinirea obiectivelor din

cadrul activității postului; caută să ofere soluții neîncercate pentru depășirea obstacolelor pe

care le întâlnește pe parcursul activității desfășurate în cadrul postului.

ID IN N IP IO

(A1) Încredere - În acest post persoana acordă încredere cu ușurință persoanelor cu care

interacționează; nu are atitudini de suspiciune față de persoanele pe care le întâlnește pe

parcursul activității postului; consideră că acțiunile celorlalte persoane întâlnite de-a lungul

activității postului sunt motivate la rândul lor de bune intenții.

ID IN N IP IO

(C1) Eficacitate - În acest post persoana se simte sigură pe sine în ceea ce privește propria

competență profesională; consideră că este capabilă să-și îndeplinească obiectivele din cadrul

postului; are încredere în propria judecată pentru a depăși obstacolele ce apar pe parcursul

desfășurării activității din cadrul postului.

ID IN N IP IO

Figura 2. Itemii instrumentului POWA adaptaţi după Costa şi McCrae (1995) şi scala de evaluare Likert în cinci trepte; ID =

Influenţă Dezastruoasă..., IN = Influenţă Negativă..., N = Niciun fel de influenţă sau relevanţă... , IP = Influenţă Pozitivă, IO =

Influenţă Optimă... asupra postului analizat.



Metode

Materiale

• Instrumentul POWA, sub forma unui chestionar standardizat (Manea, 2020)

- instructajul cadrului de referinţă folosit a fost unul de tip “restructurat şi fără
ajustare” (Figura 1) şi a fost construit astfel încât acesta să ţintească la diminuarea
tuturor distorsiunilor din analiza muncii enumerate de către Morgeson şi Campion
(1997);

- în cadrul acestuia, printre alte indicaţii legate de diminuarea distorsiunilor sociale
şi cognitive (Morgeson & Campion, 1997) participanţii sunt informaţi să nu își
bazeze evaluările pe măsura în care consideră că o anumită trăsătură de
personalitate este potrivită sau nu lor, personal (Aguinis et al., 2009);

- acesta conţine cinci exemple (Goffin et al., 2011; Tsai et al., 2019) referitoare la
influența trăsăturii de personalitate “(E2) Sociabilitate” asupra performanței în post
şi care prezintă raţionamentul standard de folosire a celor cinci opţiuni din scala
Likert de evaluare pentru fiecare post în parte, în funcţie de specificul activităţii

fiecăruia;



Metode

Materiale

• Instrumentul POWA, sub forma unui chestionar standardizat (Manea, 2020):

- în ultima secțiune sunt introduse şi trei exerciţii (Hauenstein & McCusker, 2017)
asupra influenţei trăsăturii de personalitate (E2) Sociabilitate asupra performanţei pentru
trei posturi ipotetice şi distincte, respectiv Director zonal de vânzări, Operator linie
producţie şi Tehnician reţele şi calculatoare (Goffin et al., 2011);

- în funcţie de fiecare răspuns oferit, experţii primesc feedback imediat (Aguinis et al.,
2009), comparând evaluările lor cu raţionamentul standard de evaluare expus anterior
(Tsai et al., 2019);

- astfel, fie pentru situația selectării opţiunilor potrivite cu raţionamentul standard de
evaluare, respectiv de „Influenţă optimă” sau „Influenţă pozitivă” pentru primul post,
pentru cel de-al doilea opţiunea „Niciun fel de relevanţă” iar pentru ultimul fie opţiunea
„Influenţă negativă” sau „Influenţă dezastruoasă”, aceştia sunt atenționaţi dacă au aplicat
corect sau nu acest raționament şi li se explică şi motivul pentru care au respectat sau nu
respectivul raţionament;

- totodată, experților nu li se mai oferă apoi ocazia de a-şi revizui răspunsurile la aceste
exerciţii.



Metode

Materiale

• Chestionarul de evaluare a personalității NEO IPIP 120 (Johnson, 2014):

- conţine120 de itemi, grupaţi în cu 30 de faţete aferente modelului cu Cinci Factori
(Costa & McCrae, 1995);

- traducerile itemilor au fost preluate din lista totală de itemi IPIP (International
Personality Item Pool), tradusă și adaptată în limba română de către Iliescu et al. (2015).

Participanţi

• Analiza G*Power (Buchner et al., n. d.) ne-a indicat faptul că pentru un test statistic t, de
tip regresie liniară bivariată pentru calcularea diferenței dintre două grupuri,
probabilitate de eroare α = .05 și o putere a testului statistic (1–β) de .95 ar fi necesar un
eșantion minim total necesar (N) de 198 de participanți, cu două sub-eșantioane (n) de
câte 99 de participanți și un coeficient critic t de 1.65.

• Astfel, a fost implicat un număr total de (N) 203 de ocupanți ai unui post de “Lucrător
comercial” dintr-un lanț de restaurante de tip fast-food, care au interpretat rolul de
experţi în analiza acestui post, respectiv:

- 99 participanți, cu M = 3.69 și SD = .46 pentru cunoașterea activităţii postului analizat
pentru grupul de control (fără instructajul cadrului de referință)

- 104 participanți, cu M = 3.41 și SD = .64 (cu privire la cunoașterea activităţii postului
analizat) pentru grupul experimental (cu instructajul cadrului de referinţă)



Metode

Procedură

• Chestionarele au fost aplicate prin intermediul platformei „Google Forms”
(https://docs.google.com/forms/) iar participanţii au citit şi şi-au oferit
acordul asupra consimţământului informat.

• Participanţii au completat instrumentul POWA pentru analizarea postului de
Lucrător comercial, astfel:

- fără instructajul cadrului de referinţă (grupul de control)

- în format complet, cu instructajul cadrului de referinţă (grupul
experimental)

• Pentru a putea surprinde şi mai bine apariţia distorsiunii de
autocomplezenţă, am introdus şi o manipulare a variabilei (Aguinis et al.,
2009), un item cu opţiune de răspuns forţat, întrebând participanţii din
ambele grupuri dacă pe parcursul completării instrumentului POWA,
aceștia s-au raportat la:

1) “la propriile lor experienţe”, sau

2) “la oameni care, în general, ocupă acest post”



Rezultate

• Am identificat trăsăturile considerate drept esenţiale performanţei în postul

analizat în urma aplicării instrumentului POWA (Goffin et al., 2011) pentru

ambele grupuri rezultate (Tabelul 1):

- pentru grupul de participanţi din grupul de control, aceastea au fost: (C3)

Responsabilitate, (C4) Ambiţie și (C6) Planificare

- grupul experimental de participanţi (care a parcurs și instructajul cadrului

de referinţă) a prezentat o perspectivă diferită, respectiv: (C1) Eficacitate,

(C5) Autodisciplină și (N6) Toleranţă la stres

• Apoi, am inventariat răspunsurile participanţilor la manipularea variabilei

din cadrul instrumentului POWA (Tabelul 2). Astfel, putem observa clar

faptul că participanţii din grupul de control au fost în mod clar mai înclinați
(aproximativ 64%) să se raporteze la propria persoană în comparaţie cu

grupul care a parcurs și instructajul cadrului de referință (aproximativ

47%).



Tabelul 1

Instrumentul de analiză a muncii din perspectiva personalităţii: mediile (M) și

abaterile standard (SD) cu privire la influenţa trăsăturilor de personalitate asupra

performanţei postului analizat de „Lucrător comercial” obţinute de în funcţie de

grupul de experţi implicat.

Itemi (Trăsături de

personalitate)

Grup control 

(fără instructaj  al 

cadrului 

de referinţă)

Grup experimental 

(cu instructaj

al cadrului de 

referinţă)

M SD M SD

(N) Nevrotism 6.30 3.31 7.78 3.13

(E) Extraversie 6.62 3.06 7.51 3.07

(O) Deschidere 6.41 3.02 6.71 3.39

(A) Agreabilitate 6.39 3.00 7.00 3.70

(C) Conştiinciozitate 7.47 2.57 8.66 2.69

(N1) Controlul anxietăţii .80 .80 1.05 .95

(N2) Controlul furiei 1.11 .79 1.26 .89

(N3) Rezilienţă 1.02 .76 1.24 .76

(N4) Prezenţă socială 1.03 .75 1.38 .66

(N5) Controlul impulsurilor 1.15 .71 1.41 .58

(N6) Toleranţă la stres 1.19 .77 1.45 .59

(E1) Cordialitate 1.10 .71 1.24 .73

(E2) Sociabilitate 1.16 .63 1.39 .61

(E3) Asertivitate 1.03 .72 1.08 .86

(E4) Dinamism 1.15 .69 1.37 .67

(E5) Entuziasm 1.02 .86 1.02 1.07

(E6) Optimism 1.21 .72 1.42 .59

(O1) Imaginaţie 1.08 .67 1.04 .84

(O2) Simţestetic .97 .71 .88 .88

(O3) Autoconştientizare .95 .79 1.04 .90

(O4) Flexibilitate 1.18 .64 1.38 .66

(O5) Viziune 1.03 .66 1.11 .79

(O6) Toleranţă la diversitate 1.20 .71 1.29 .65

(A1) Încredere .97 .76 1.15 .95

(A2) Sinceritate 1.08 .72 1.16 .81

(A3) Altruism 1.21 .67 1.29 .75

(A4) Conformism 1.06 .79 1.18 .81

(A5) Modestie .93 .86 1.02 .99

(A6) Empatie 1.14 .73 1.20 .73

(C1) Eficacitate 1.22 .51 1.49 .59

(C2) Organizare 1.21 .54 1.43 .66

(C3) Responsabilitate 1.28 .61 1.44 .57

(C4) Ambiţie 1.27 .64 1.41 .62

(C5) Autodisciplină 1.21 .66 1.48 .52

(C6) Planificare 1.27 .53 1.40 .66

Notă: Sunt evidenţiate pentru fiecare post câte trei trăsături de personalitate

considerate a fi cele mai relevante performanţei; media poate varia între –2

(„influenţă dezastruoasă asupra performanţei în postul analizat”) și 2 („influenţă

optimă asupra performanţei în postul analizat”).



Tabelul 2

Rezultatele cu privire la răspunsul oferit de participanţi la manipularea variabilei.

Tip de raportare pe parcursul analizării 

postului de „Lucrător comercial”

n La propriile 

experiențe 

La alţi oameni 

care ocupă postul 

n % n %

Grup control 

(fără instructaj al 

cadrului de referinţă)

99 63 63.64 36 36.36

Grup experimental (cu 

instructaj al cadrului de 

referinţă)

104 49 47.12 55 52.88

N 203

Notă: N = numărul total de participanţi din cadrul eșantionului; n = subgrup de participanţi

categoriei aferente din total N; % = procentaj din totalul n aferent.



Rezultate

• Similar cu Aguinis et al. (2009), în Tabelele 3 şi 4 am calculat la rândul nostru
corelaţiile dintre indicatorii pentru consistența internă (Cronbach Alpha) a
scalelor NEO IPIP 120, respectiv a fidelităţii inter-evaluator (Intraclass
Correlation Coefficient) pentru instrumentul POWA pentru ambele grupuri de
participanţi.

• Consistenţa internă pentru NEO IPIP 120 a variat între .64 şi .88 pentru ambele
grupuri.

• Comparând şi rezultatele pentru fidelitatea inter-evaluator, mai ales prin prisma
faptului că cele două grupuri au fost aproximativ egale ca număr de
participanți, putem observa faptul că grupul de control (n = 99) a obţinut un
ICC = .77, 95% CI [.64, .87], mai redus în comparaţie cu grupul experimental
(n = 104) şi care a obţinut un ICC = .88, 95% CI [.80, .93].

• Pentru participanţii care nu au parcurs instructajul cadrului de referinţă, nivelul
de cunoaştere a activităţii desfăşurate în cadrul postului a fost mai ridicat şi
acesta a produs corelaţii negative, dar reduse şi nesemnificative cu fidelitatea
inter-evaluator a itemilor POWA agregaţi în factori. În schimb, deşi mai redus,
acelaşi indicator a generat relaţii pozitive dintre care patru semnificative cu
fidelitatea inter-evaluator a instrumentului POWA pentru grupul experimental.



Tabelul 3

Medii (M), abateri standard (SD), corelaţii şi consistenţă internă pentru grupul control (fără instructaj al cadrului de referinţă).

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

1. NCAP 3.70 .46 –a

NEO IPIP 120

2. N 65.61 11.00 .12 .81

3. E 81.86 9.54 –.00 –.14 .79

4. O 79.03 8.57 –.04 –.26** .00 .64

5. A 86.10 10.62 –.24* –.49** .00 .43** .85

6. C 87.44 11.45 –.01 –.59** .08 .47** .70** .87

Instrument POWA

7. N (R) 6.30 3.31 –.22 –.25* .13 .29** .37** .33** .82

8. E 6.62 3.06 –.13 –.08 .07 .39** .32** .28** .76** .79

9. O 6.41 3.02 –.11 –.09 .12 .34** .26** .28** .70** .79** .81

10. A 6.39 3.00 –.12 .00 .12 .24* .19 .20* .72** .81** .77** .74

11. C 7.47 2.57 –.12 –.14 .03 .37** .38** .35** .69** .76** .75** .69** .76

Notă: n = 99; NCAP = Nivelul de cunoaştere a activițăţii postului; N = Nevortism, N(R) = Nevrotism reversat, respectiv Stabilitate

emoţională; E = Extraversie; O = Deschidere; A = Agreabilitate; C = Conştiinciozitate; sunt evidenţiaţi coeficienţii de consistenţă internă

Cronbach Alpha (NEO IPIP 120) şi de fidelitate inter-evaluator (Instrumentul POWA); a = măsuratoare cu un singur item; ∗p < .05;

∗∗p < .01.



Tabelul 4

Medii (M), abateri standard (SD), corelaţii şi consistență internă pentru grupul experimental (cu instructaj al cadrului de referinţă)

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

1. NCAP 3.41 .64 –a

NEO IPIP 120

2. N 62.96 10.98 –.21* .82

3. E 81.98 10.99 .10 –.24** .85

4. O 78.54 8.13 –.09 –.28** .60** .71

5. A 85.49 10.23 –.07 –.64** .15 .36** .80

6. C 89.79 11.84 .11 –.62** .42** .51** .70** .88

Instrument POWA

7. N (R) 7.78 3.13 .27** –.06 .07 .04 –.03 –.06 .78

8. E 7.51 3.07 .25** .07 .16 .16 –.06 –.13 .68** .74

9. O 6.71 3.39 .17 .21* .00 .12 –.18 –.25** .58** .75** .80

10. A 7.00 3.70 .21* .20* .05 .18 –.19* –.21* .52** .74** .83** .80

11. C 8.66 2.69 .24* –.13 .22* .06 .03 .01 .71** .72** .58** .54** .83

Notă: n = 104; NCAP = Nivelul de cunoaştere a activițăţii postului; N = Nevortism, N(R) = Nevrotism reversat, respectiv Stabilitate

emoţională; E = Extraversie; O = Deschidere; A = Agreabilitate; C = Conştiinciozitate; sunt evidenţiaţi coeficienţii de consistenţă internă

Cronbach Alpha (NEO IPIP 120) şi de fidelitate inter-evaluator (Instrumentul POWA); a = măsuratoare cu un singur item; ∗p < .05;

∗∗p < .01.



Rezultate

• Prima ipoteză a acestui studiu (H1) a propus faptul că participanţii din cadrul grupului
control, care nu au parcurs instructajul cadrului de referinţă, vor prezenta corelaţii mai
ridicate între scorurile propriilor trăsături de personalitate şi scorurile oferite în
completarea instrumentului POWA în comparaţie cu participanţii din grupul
experimental, respectiv care au parcurs instructajul cadrului de referinţă.

• Astfel, diferenţa cea mai importantă a putut fi constatată pentru Agreabilitate, corelaţia
aferentă scăzând de la .19 la – .19, fiind apoi urmată de cea pentru Conștiinciozitate,
unde corelaţia respectivă a înregistrat o scădere de la .35 la .01 (Tabelul 5).

• Singura excepţie a fost cea pentru Extraversie, unde s-a înregistrat o creştere a corelaţiei,
de la .07 pentru grupul de control, la .16 pentru grupul experimental.

• De asemenea, corelațiile negative înregistrate pentru Nevrotism pentru ambele grupuri
sunt în primul rând datorate faptului că itemii aferenți acestui factor sunt evaluați în mod
standard prin instrumentul NEO IPIP 120, în timp ce itemii corespondenți acestui factor
din cadrul instrumentului POWA sunt evaluați în mod reversat.

• Mai mult, putem observa și faptul că per total, între cele două grupuri,diferenţa medie de
corelaţie a fost de .14 pentru grupul care nu a parcurs instructajul cadrului de referinţă al
instrumentului POWA în comparaţie cu .01 pentru grupul de participanți care a trecut
prin acest instructaj. Astfel, având în vedere toate acestea putem considera faptul că în
mare parte, această ipoteză a fost susținută.



Tabelul 5

Diferenţele dintre corelaţiile scorurilor NEO IPIP 120 cu cele ale instrumentului POWA pentru

ambele grupuri.

Variabilă

Grup control 

(fără instructaj 

al cadrului de 

referinţă)

Grup experimental 

(cu instructaj al 

cadrului de 

referinţă)

Diferenţă 

(Grup control 

– Grup 

experimental)

Test al 

diferenţei 

(scor z sau t)

Nevrotism –.25 –.06 –.19 –1.36

Extraversie .07 .16 –.09 –0.63

Deschidere .34 .12 .22 1.61

Agreabilitate .19 –.19 .38 2.69**

Conştiinciozitate .35 .01 .34 2.48**

M .14 .01 .13 .96**

Notă: Corelaţiile negative pentru Nevrotism sunt datorate şi faptului că itemii aferenți acestui factor

din cadrul instrumentului POWA sunt reversaţi (evaluând trăsăturile prin prisma Stabilităţii

emoţionale); M = media; **p < .01.



Rezultate

• În cadrul celei de-a doua ipoteze a acestui studiu (H2) am propus faptul că

mediile scorurilor evaluărilor pentru instrumentul POWA vor fi mai scăzute

pentru participanții care vor parcurge instructajul cadrului de referinţă al

acestui instrument în comparaţie cu cei care nu îl vor parcurge.

• Mediile pentru grupul care a parcurs instructajul cadrului de referinţă au

fost mai ridicate (Tabelul 1), iar pentru a verifica dacă diferenţele sunt

semnificative am aplicat testul t pentru eşantioane independente.

• Rezultatele au indicat faptul că valorile semnificative în privinţa

diferenţelor dintre medii au fost întrunite doar pentru itemii asociaţi

trăsăturilor corespondente factorilor Agreabilitate, t(201)=10.70, p = .00, şi

Conştiinciozitate, t(201) = 56.13, p = .00.

• Astfel, putem considera ipoteza noastră neconfirmată, deoarece nu numai

că mediile pentru grupul de control au fost mai ridicate, dar în privinţa a

doi factori aceste diferenţe, acestea au fost şi semnificative.



Discuţii şi concluzii

• Deşi modelul instructajulului cadrului de referinţă „restructurat şi fără ajustare”
descris de către Tsai et al. (2019) a fost conceput iniţial pentru evaluarea
performanţei şi pentru îmbunătăţirea acurateţei datelor colectate putem observa
faptul că acesta s-a dovedit eficient şi pentru contracararea distorsiunii de
autocomplezenţă, după cum am putut observa şi în lucrarea anterioară a lui
Aguinis et al. (2009).

• Prezenţa distorsiunii de autocomplezenţă a putut fi observată în primul rând
prin rezultatele privind manipularea variabilei, unde participanţii din grupul de
control au avut o tendinţă mai pronunţată de a se raporta la propria persoană în
completarea instrumentului POWA.

• Diferenţele cele mai clare s-au putut observa în privinţa diferenţei între
corelaţiile trăsături de personalitate autoevaluate – evaluări efectuate în
completarea instrumentului POWA.

• Cu excepţia trăsăturilor asociate factorului Extraversiei, toate celelalte patru
corelaţii au înregistrat scăderi pentru participanţii care au parcurs instructajul
cadrului de referinţă, confirmând rezultatele lucrării lui Aguinis et al. (2009).

• În mod similar cu alte studii, instructajul cadrului de referinţă construit de noi a
condus şi la un nivel mai ridicat de fidelitate inter-evaluator, confirmând
rezultatele publicate până în prezent pe acest subiect (Aguinis et al., 2009;
Lievens & Sanchez, 2007; Knights, 2015).



Discuţii şi concluzii

• Mai mult, în cea de-a doua ipoteză, ne-am aşteptat ca mediile scorurilor
evaluărilor la instrumentul POWA ale participanţilor care nu au parcurs
instructajul cadrului de referinţă să fie mai ridicate decât cele ale participanţilor
care nu l-au parcurs.

• În mod surprinzător şi contrar cu rezultatele din celălalt studiu care a investigat
acest aspect (Aguinis et al., 2009) mediile au fost chiar puţin mai ridicate
pentru participanţii care au parcurs instructajul cadrului de referinţă.

• Acest aspect ar putea fi explicat prin prisma tendinţei ocupanţilor, precum
participanţii din acest studiu, de a genera medii cu o inflaţie mai pronunţată
(DuVernet et al., 2015). În această situaţie putem putem lua în calcul şi
manifestarea unor distorsiuni sociale şi cognitive fix în acest studiu.

• Mai concret, putem invoca cele două chestionare, în care participanţii au putut
fi identificaţi prin numele şi prenumele lor, dintre care unul a presupus şi
autoevaluarea propriilor trăsături de personalitate.

• Autoevaluarea trăsăturilor de personalitate presupune în sine un proces de
automonitorizare şi care în același timp poate fi percepută ca o evaluare din
partea unor persoane cu un statut mai ridicat, şi astfel este posibil ca pentru
ambele grupuri, dar în special pentru sub-eşantionul care a parcurs instructajul
cadrului de referinţă să se fi manifestat şi distorsiunea legată de managementul
impresiilor (Morgeson & Campion, 1997).



Discuţii şi concluzii

Implicații teoretice şi practice

• Prima implicaţie este cea legată de distorsiunea de autocomplezenţă, iar după cum am
putut observa şi noi, se pare că acesta este un fenomen care apare des în cadrul analizei
muncii. Toate studiile care au investigat prezenţa acestei distorsiuni în acest domeniu au
descoperit că acesta se poate manifesta indiferent de strategia utilizată, fie că vorbim
despre sarcini (Lee-Bates et al., 2017), abilităţi (Sibert, 2014), competențe (Cucina et al.,
2012) şi desigur, trăsăturile de personalitate (Aguinis et al., 2009; Cucina et al., 2005).

• Dincolo de confirmarea manifestării distorsiunii de autocomplezenţă, instructajul
cadrului de referinţă propus de către noi s-a dovedit în primul rând capabil să diminueze
în mare parte corelaţiile dintre trăsăturile de personalitate ale participanţilor şi evaluările
acestora efectuate prin intermediul instrumentului POWA, adică fix indicatorul prezenţei
acestei distorsiuni.

• Astfel, instructajul cadrului de referinţă nu numai că poate creşte acurateţea generală a
rezultatelor colectate ulterior prin intermediul unui astfel de instrument (Hauenstein &
McCusker, 2017; Roch et al., 2012; Lievens & Sanchez, 2007), dar rezultatele noastre le
confirmă deja pe cele existente conform cărora acesta poate creşte şi nivelul de fidelitate
inter-evaluator (Aguinis et al., 2009; Knights, 2015; Lievens & Sanchez, 2007).



Discuţii şi concluzii

Limitări şi direcţii viitoare pentru cercetare

• Limita principală a acestui studiu a fost legată de faptul că noi am investigat apariţia
distorsiunii de autocomplezenţă analizând doar un singur post.

• Mai mult, toţi participanţii (interpretând rolul de experți), indiferent de grupul din care
au făcut parte, au fost doar ocupanți ai aceluiaşi post analizat.

• Având în vedere că există atât dovezi pro (Aguinis et al., 2009), cât şi contra (Lee-Bates
et al., 2017) manifestării distorsiunii de autocomplezenţă în rândul supervizorilor, este
important să implicăm şi alte categorii de experţi, deoarece aceştia nu numai că pot oferi
date diferite despre postul analizat (Manea, 2020), dar astfel putem analiza manifestarea
distorsiunii de autocomplezenţă şi la aceştia,

• Desigur, noi am investigat distorsiunea de autocomplezenţă prin modelul lui Aguinis et
al. (2009), respectiv prin investigarea nivelului de corelaţie între trăsăturile de
personalitate ale participanților și evaluările acestora la instrumentul de analiză a muncii,
deoarece ca și în cazul lor, instrumentul nostru a fost unul de tip POWA. În schimb,
această distorsiune ar putea fi evaluată și altfel, prin diverse faţete corespondente,
precum încălcarea eticilor sociale (Tabmorski et al., 2012) sau atribuirea cauzală
(McAllister et al., 2002).



Discuţii şi concluzii

Limitări şi direcţii viitoare pentru cercetare

• De asemenea, pentru investigarea mai atentă a eficienţei instructajului cadrului de
referinţă, putem lua în calcul şi compararea rezultatelor celui folosit în prezent cu
celelalte trei variante conceptualizate de către Tsai et al. (2019), precum „tipic şi fără
ajustare”, „tipic şi cu ajustare”, şi „restructurat şi cu ajustare”

• Mai mult, luăm în calcul şi investigarea şi altor tipuri de instructaje precum:

- instructajul evaluatorilor centrat pe erori care, cel puţin în evaluarea performanţei, este
mai eficient în comparație cu instructajul cadrului de referinţă în contracararea
distorsiunilor datorate haloului şi indulgenţei (Woehr & Huffcut, 1994)

- instructajul evaluatorilor bazat pe variabilitate (rater variability training), care
integrează caracteristicile instructajului evaluatorilor centrat pe erori în cadrul unui
instructaj de tip al cadrului de referinţă, şi care poate genera coeficienţi de acurateţe şi de
acord inter-evaluator similari cu instructajul cadrului de referinţă şi chiar mai ridicaţi în
comparaţie cu instructajului evaluatorilor centrat pe erori (Hauenstein & McCusker,
2017).
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