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• Proiectarea posturilor, ca o soluție pentru creșterea performanței și stării de 

bine a angajaților, reprezintă un subiect de studiu central în psihologia 

industrial-organizațională (Parker, Morgeson, & Johns, 2017).

• Cu toate acestea, abordările clasice de tip top-down ale proiectării posturilor, 

cum ar fi simplificarea, standardizarea sau creșterea varietății, au dus la 

rezultate mixte cu privire la creșterea performanței și uneori chiar la 

comportamente contra-productive (Oldham & Fried, 2016).

• Abordări moderne de tip bottom-up propun metode prin care angajații își pot 

proiecta posturile de unii singuri (Hornung, Rousseau, Glaser, Angerer, & 

Weigl, 2010).

Proiectarea posturilor



• setul de modificări ale resurselor și solicitărilor de la locul de muncă pe care 

angajații le fac în mod proactiv (Tims, Bakker, & Derks, 2012; Wrzesniewski & 

Dutton, 2001); 

• asociată cu un nivel crescut de implicare în muncă și de satisfacție cu munca și

cu un nivel scăzut de burnout (Tims, Bakker, & Derks, 2013);

• asociată pozitiv cu performanța în muncă (Tims, Bakker, & Derks, 2015; Bakker, 

Tims, & Derks, 2012), satisfacția și loialitatea clienților (Siddiqi, 2015). 

Modelarea postului



• creșterea resurselor esențiale (creșterea autonomiei și a oportunităților de 

dezvoltare)

• minimizarea obstacolelor (ignorarea colegilor cu un impact emoțional

negativ sau evitarea sarcinilor mult prea solicitante)

• creșterea resurselor sociale (căutarea sprijinului și feedback-ului din partea

superiorilor, subordonaților au subalternilor)

• creșterea provocărilor (asumarea unor responsabilități suplimentare sau

implicarea în noi proiecte)

Modelarea postului (Tims, Bakker, & Derks, 
2012)



Modelarea postului diminuează efectul pozitiv al 
solicitărilor de la locul de muncă asupra epuizării 
profesionale (Hakanen, Seppälä, & Peeters, 2017)



Modelarea postului diminuează efectul negativ al 
solicitărilor de la locul de muncă asupra 
implicării în muncă (Hakanen, Seppälä, & 
Peeters, 2017)



• Completați scala de modelare a postului:

http://www.researchcentral.ro/index.php?action=listateste&ID=476

Exercițiul 1

http://www.researchcentral.ro/index.php?action=listateste&ID=476


Intervențiile de modelare a postului



Intervențiile de modelare a postului



• Primul scop al unui studiu pe care l-am publicat a fost realizarea unei meta-analize 

pentru a estima eficiența intervențiilor de modelare a postului.

• Al doilea scop al studiului a fost realizarea unei analize de utilitate pentru a estima 

valoarea economică a intervențiilor de modelare a postului pentru organizații. 

• Sunt intervențiile eficiente în creșterea modelării globale a postului și a 

componentelor acesteia (căutarea resurselor, căutarea provocărilor, minimizarea 

obstacolelor)?

• Sunt intervențiile eficiente în creșterea implicării în muncă?

• Sunt intervențiile eficiente în creșterea performanței globale și a componentelor 

acesteia (în sarcină, adaptivă și contextuală)?

Eficiența intervențiilor de modelare a postului
(Oprea, Barzin, Vîrgă, Iliescu, & Rusu, 2019)







Rolul moderator al 
tipurilor de obiective



Rolul moderator al 
profesiilor participanților



Rolul mediator al implicării în muncă

Notes. * < .05; ** < .01, n.s. = non-significant. Standardized effects (β) are displayed 
on each relationship.



• valoarea financiară (dollar value) a creșterii rezultatelor muncii ca urmare a 

intervențiilor de modelare a postului (câștigurile financiare provenite din 

vânzarea rezultatelor muncii ca urmare a adoptării modelării postului);

• Dollar Value = (T)(N)(SDy) – (N)(C)

• unde T este numărul de ani în care programul a fost continuat, N este numărul 

de angajați incluși în program, SDy este abaterea standard a performanței ca 

valoare financiară și C este costul per angajat pentru implementarea 

intervenției.

Analiza de utilitate



• creșterea procentuală a rezultatelor muncii (diferența dintre rezultatele muncii 

grupului care a participat la intervenție și rezultatele muncii grupului de 

control, exprimată în procente);

• Percentage Increase = (d)(SDp)

• unde d este mărimea efectului pentru creșterea performanței și SDp este 

abaterea standard a rezultatelor muncii ca procent din rezultatele medii;

• reducerea costurilor cu angajații (banii economisiți pentru că mai puțini 

angajați trebuie să fie plătiți pentru a produce același rezultat);

• Reduced Labor Costs = 100 – 100 / (1 + Percentage Increase)

Analiza de utilitate



• Dollar Value = (.25)(35)($9400) – (35)($40) = $80,850/trei luni

• Percentage Increase = (.47)(.30) = .141 = 14.10%/trei luni

• Reduced Labor Costs = 100 – 100/(1 + .141) = 12.36%/trei luni

Analiza de utilitate



• Rezultatele oferă o susținere suplimentară pentru modelul JD-R, arătând că, 

așa cum prezice modelul (Bakker & Demerouti, 2014), atunci când angajații 

sunt încurajați să își modeleze postului, aceștia o să resimtă un nivel mai 

ridicat de implicare în muncă și, în cele din urmă, o să aibă o performanță mai 

ridicată.

• În comparație cu alte tipuri de intervenții, programele de modelare a postului 

sunt mai eficiente pentru creșterea implicării în muncă față de intervențiile de 

promovare a sănătății (g = .14), training-urile de leadership (g = .14) sau 

intervențiile care țintesc resursele postului (g = .40) (Knight, Patterson, & 

Dawson, 2017). Intervențiile care țintesc în mod direct creșterea resurselor 

personale (g = 1.00) sunt mai eficiente pentru creșterea implicării în muncă 

(Knight et al., 2017). 

Implicații





• Intervențiile de modelare a postului cresc performanța în sectorul medical; efectul 

este mai mic decât cel al training-ului (d = .62) (Arthur, Bennett, Edens, & Bell, 2003), 

dar similar cu efectul stabilirii obiectivelor (d = .46) (see Schmidt, 2013).

• Intervențiile de modelare a postului au un efect mic dar semnificativ statistic asupra 

performanței contextuale. Analizele sistematice despre performanța contextuală nu 

menționează intervenții pentru creșterea comportamentelor civice la locul de muncă 

(LePine, Erez, & Johnson, 2002; Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000).

• Implicațiile practice cheie ale acestui studiu sunt oferite de rezultatele analizei de 

utilitate. Acestea pot fi folosite de practicieni pentru a comunica valoarea financiară a 

acestor tipuri de intervenții, ce pot convinge managerii să implementeze astfel de 

programe în companiile lor.

• Din câte știm, este pentru prima dată când valoarea financiară a comportamentelor 

proactive este subliniată.

Implicații



• Un manager midlevel de 

marketing și-a analizat 

postul pe care îl ocupă și 

a observat că petrece cel 

mai mult timp în sarcini 

care nu îl entuziasmează

– monitorizarea 

performanței echipei, 

asistarea echipei în 

rezolvarea de probleme, 

cercetarea de piață - și 

mult mai puțin în sarcini 

care îi oferă semnificație.

Exemplu practic (Wrzesniewski, Berg, & Dutton, 
2010)



• În timpul intervenției, 

acesta și-a conectat 

sarcinile la motivațiile, 

punctele forte și pasiunile 

personale. De exemplu, 

motivația acestuia este de 

a cultiva relații 

semnificative și de a se 

dezvolta personal. 

Punctele forte presupun 

comunicarea unu-la-unu 

și deprinderile tehnice. 

Pasiunile acestuia sunt să 

îi învețe pe ceilalți si să 

învețe despre noi 

tehnologii.

Exemplu practic (Wrzesniewski, Berg, & Dutton, 
2010)



Aplicație practică: Sumar

1. Analiza postului (20 de minute)

2. Identificarea resurselor și solicitărilor din post (15 minute)

3. Dezvoltarea unui plan de remodelare prin (30 de minute):
• creșterea resurselor structurale

• creșterea resurselor sociale 

• creșterea provocărilor

4. Bariere în implementarea planului și strategii pentru a le depăși (15 
minute)



Analiza postului 

• Individual, reflectați la modul în care vă petreceți timpul și vă 
consumați energia în job și identificați:
Activitățile care vă ocupă cel mai mult timp și energie

Activitățile care presupun o investiție medie de timp și energie

Activitățile care vă solicită cel mai puțin timpul și energia

• Completați fișa de lucru Analiza postului (15 minute)

Debrief (în grup): Cum vă simțiți în legătură cu modul în care sunt 
alocate timpul și energia voastră acum? (5 minute)



Resurse și solicitări 

• În grupuri de aproximativ 5 persoane, discutați următoarele aspecte 
ale job-ului vostru (10 minute):
Ce resurse caracterizează postul vostru și mediul de lucru?

Ce solicitări caracterizează postul vostru și mediul de lucru?

Debrief (în grup): Împărtășiți ce resurse și solicitări ați identificat (5 
minute)



Plan de remodelare

• Completați fișa de lucru Planul meu de remodelare și identificați 
acțiuni prin care să creșteți (20 de minute):
• resursele structurale (creșterea nivelului de autonomie, diversificarea 

activităților și sarcinilor, crearea de oportunități de învățare și dezvoltare)

• resursele sociale (solicitarea de feedback din partea colegilor/ managerului/ 
clienților, solicitarea de coaching/ mentoring, solicitarea sprijinului din partea 
colegilor)

• provocările (implicarea în cadrul unui proiect nou, preluarea de 
responsabilități noi, includerea unor sarcini mai complexe în job)

Debrief (în grup): Împărtășiți exemple de acțiuni (10 minute)



Bariere și strategii pentru a le depăși

• Individual: Răspundeți la următoarele întrebări din fișa de lucru (10 
minute):
 Care vor fi principalele obstacole sau bariere în implementarea acestui plan?

 Care sunt 2-3 strategii care ar putea să vă ajute să le depășiți sau evitați?

Debrief (în grup): Împărtășiți exemple de obstacole și strategii (5 
minute)



Mulțumim pentru atenție și 
implicare!


