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1. Actualitatea şi importanţa temei 

 

Empowerment reprezintă un construct a cărui analiză şi investigaţie este departe de a 

se fi finalizat. Primele referiri şi studii ale termenului îşi au originea în comunitate şi 

psihologie comunitară şi se leagă de câştigarea controlului asupra propriei vieţi şi integrarea 

în comunitate pentru grupurile defavorizate. 

Rezultatele pozitive obţinute la nivelul grupurilor defavorizate în anii 70-80 au 

încurajat dezvoltarea studiilor legate de diversificarea strategiilor de asumare a puterii şi 

evidenţierea dimensiunilor teoretice ale constructului. Strategiile de asumare a puterii au 

început să fie utilizate în domeniile educaţional, organizaţional şi medical.  

Anii 90 şi 2000 au adus multiple preocupări pentru delimitarea teoretică a 

dimensiunilor constructului şi propunerea de strategii din ce în ce mai complexe de dezvoltare 

însuşire şi încurajare a acţiunilor bazate pe asumarea puterii la diferite categorii sociale.  

În literatura de specialitate din România constructul este mai puţin utilizat referirile la 

acesta fiind bazate mai ales pe traducerile unor lucrări ale autorilor străini.  

Modelele de dezvoltare personală prin intermediul asumării puterii (empowerment) 

cum este cel propus de D.Gerson şi G.Straub nu pot fi doar traduse şi aplicate pe o altă 

cultură, acestea trebuie adaptate conceptual. Aceasta se referă la faptul că pentru unele 

concepte din limba engleză au fost găsite concepte corespondente în limba română iar altele 

au fost eliminate pentru că nu reprezentau dimensiuni conceptuale de impact în cultura 

românească. Exerciţiile bazate pe strategia de asumare a puterii propusă de autori au 

reprezentat o resursă valoroasă care s-a materializat în răspunsurile date de subiecţii din 

grupul care a parcurs trainingul de dezvoltare personală.  

Raţiunea alegerii temei a fost determinată de lipsa unei încadrări teoretice elaborate şi 

a studiilor care să genereze baze de date pentru constructul empowerment şi faţetele acestuia 

în literatura de specialitate românească.   

Pentru realizarea acestui deziderat s-a adaptat pentru cultura românească şi derulat un 

demers de învăţare activă şi participativă de asumare a puterii şi dezvoltare personală prin 

dobândirea controlului asupra propriei vieţi şi alegerea modalităţilor de acţiune bazate pe 

valorificarea resurselor personale propus de .D. Gerson şi G.Straub. 
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A fost construit şi validat un instrument care urmăreşte să diagnosticheze o faţetă a 

constructului empowerment – convingerile limitative. 

Efectul şi impactul trainingului bazat pe strategii de asumare a puterii a fost investigat 

prin probe deja validate care vizau motivaţia şi puterea, prin chestionarul şi interviul 

construite şi propuse prin cercetare. Rezultatele obţinute de cei care au parcurs trainingul de 

dezvoltare personală au fost comparate cu rezultatele unui grup de control.   

Empowerment – aspecte teoretice şi practice 

Deşi au existat încercări de analiză a conceptului (Gibson 1991, Skelton 1994, 

Rodwell 1996) în studii care au explorat probleme asociate cu Empowermentul şi conceptul 

de putere (Gilbert 1995, Fulton, 1997) acestea nu au reuşit să ofere o viziune coerentă pentru 

conţinutul conceptului. (Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 235)  

Începând cu anul 1970 ideologia a fost adoptată pentru a promova drepturile 

minorităţilor etnice şi sexuale, pentru programe educative şi de training, pentru programe de 

dezvoltare organizaţională şi de mişcări feministe. (Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 236) S-

au evidenţiat trei direcţii de analiză pentru studierea constructului empowerment.  

1. Teoria social - critică (critical social theory) – empowermentul este asociat cu 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a grupurilor oprimate; cum sunt minorităţile rasiale, femeile 

sau pacienţii care necesită îngrijiri medicale. 

Această teorie se referă mai ales la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor 

neprivilegiaţi. Majoritatea cercetărilor de teorie social-critică abordează empowermentul din 

punct de vedere al avantajului teoretic şi al cercetării calitative (Parker & Mc. Farlane, 1991, 

Fulton, 1997). Din perspectiva acestor teorii instituţiile publice şi alte unităţi administrative 

constrâng anumite grupuri neprivilegiate, numite grupuri oprimate. Din acest punct de vedere 

puterea şi empowermentul devin fenomene sociale şi politice. 

2. Teoriile organizaţionale susţin că empowermentul este asociat cu delegarea 

puterii şi oportunitatea individuală de a acţiona (a trece la acţiune). Cercetări legate de teoriile 

organizaţionale şi de management s-au realizat în anii `90 mai ales în America de Nord.  

Conform acestor cercetări şi teorii factorii implicaţi în empowerment demonstrează o 

corelaţie pozitivă cu starea generală de bine în organizaţie şi cu dedicaţia pentru muncă. 

Teoriile organizaţionale nu se referă la grupuri oprimate. (Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 

238). Puterea e văzută ca proces, ca abilitate de a rezolva sarcinile. Empowermentul – 
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oportunitatea să se iniţieze acţiuni care vor genera rezoluţii pozitive atât la nivel individual, 

cât şi la nivel organizaţional (Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 238).  

Conform acestor teorii empowermentul are impact la nivel personal: satisfacţia muncii 

crescută, motivaţie crescută, dedicaţie şi autonomie organizaţională. (Kauter, 1977, 1979, 

Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 238) 

3. Teoriile social-psihologice se bazează pe dezvoltarea individului, 

empowermentul având-uşi  originea în individ şi se preocupă de maniera de reflectare a 

individului în mediu. 

Aceste teorii descriu empowermentul din perspectiva individuală. În anii 80 studiile se 

focalizează pe conţinutul conceptului (Hess, 1984; Rappaport, 1984):  

Definirea conceptului de Empowerment (Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 236): în 

Oxford English Dictionary (Simpson & Bradley, 1989) sunt amintite cuvintele ”empowering” 

şi ”impowering” ca fiind utilizate încă din sec. al 17-lea în documente administrative. 

Empower (verb) = a investi în mod legal sau formal cu putere sau autoritate; a 

autoriza, a licenţia. 

Empowerment (subst.) = acţiunea de a empower, starea de a fi ”empowered” 

Empowerment ca şi concept abstract, fundamental pozitiv, se referă mai degrabă la 

soluţii decât la probleme. Din punct de vedere dinamic – „se preia puterea asupra...” sau „se 

renunţă la puterea asupra...”; cu alte cuvinte, puterea este împărtăşită.  

În procesul de asumare a puterii (empowering process) indivizii, organizaţiile şi 

comunităţile caută impactul maximal asupra vieţii lor şi eventualelor alegeri pe care le au la 

dispoziţie (Kieffer, 1984, Gibson, 1991, Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 236). Din punctul 

lor de vedere empowermentul este asociat cu creştere şi dezvoltare.  

Empowermentul individual ca proces presupune introspecţie critică şi schimbarea 

patternurilor de activitate în consecinţă cu aceasta (Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 236). 

Empowermentul comunitar e înţeles ca uniunea oamenilor pentru atingerea unor 

scopuri comune (Rappaport, 1984, Rodwell, 1996). Empowermentul este descris şi în termeni 

de negaţie, prin absenţa sa. 

Este dificil să se dea o definiţie unanimă termenului deoarece deciziile oamenilor sunt 

diferite de la individ la individ, de la organizaţie la organizaţie, la diverşi indivizi într-o 

organizaţie, etc. 

În general interpretarea puterii este extrapersonală şi de obicei se leagă de coerciţie, 

dominare, autoritate, constrângere. Atunci când exercitarea puterii este realizată utilizând 
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expertiză, acţiune şi durata lungă/ atitudinea se numeşte că este putere legitimă. Puterea poate 

fi de asemenea relaţionată cu cunoaşterea, coerciţia sau poate fi condiţionată (Shelton & 

Parker, 1997; Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000, p. 236). 

Rappaport afirma în 1984 că: ”empowermentul este un proces, un mecanism prin care 

oamenii, organizaţiile şi comunităţile câştigă stăpânire asupra propriilor vieţi”. 

Conger & Kanungo (1988) dezvoltă conceptul de Empowerment din perspectiva 

teoriei motivaţionale – exercitarea instrumentală a puterii, împărtăşirea puterii va duce 

automat la empowerment.  

Puterea nu este un instrument de control al oamenilor, ci este generat de 

comportamentul acestora, acţiunile lor şi relaţiile cu alte persoane. 

La nivel individual elementele puterii constau în rang, poziţie individuală, expertiză şi 

posibilitate de a acţiona şi a obţine informaţii (Foucalt, 1978, McNay, 1994). O persoană 

„empowered” se simte capabilă să facă lucrurile bine, chiar perfect.  

Conceptul de dezvoltare orientată pe învăţare, în cadrul căreia accentul cade pe 

motivaţie şi dedicaţie/angajament a fost amintit de Thomas şi Velthouse (1990) ei 

considerând că puterea generează şi energie. Din această perspectivă empowerment înseamnă 

intensificarea puterii sau energiei totale (Knokkanen, Leino-Kilpi, 2000,  p. 239).  

Motivaţia şi asumarea riscului sunt de asemenea incluse în empowerment. Motivaţia e 

legată atât de obiectul acţiunii, cât şi de acţiunea însăşi. Fundamentul central al acestui model 

rezidă în ciclul în desfăşurare de evenimente din mediu şi al condiţiilor şi comportamentelor 

relevante pentru cele ulterioare. 
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2.  Obiective, ipoteze şi metode folosite în cercetare 

 

Obiective 

Obiectiv general 

Evidenţierea impactului aplicării strategiilor de asumare a puterii prin intermediul 

trainingului la nivelul participanţilor.  

Obiective de cercetare  

Construcţia şi testarea unor itemi care vizează sintagma putere asumată prin prisma 

convingerilor limitative şi ariilor de viaţă.  

Identificarea, conştientizarea şi eliminarea unor atitudini dezadaptative, în acord cu 

nevoile de schimbare ale participanţilor, prin intermediul unor strategii de autopercepţie şi 

autopersuasiune. 

Stimularea unei gândiri eficiente prin formularea unor afirmaţii în conformitate cu 

nevoile de dezvoltare ale individului şi cu imaginea proiecţiei eurilor posibile. 

Ipoteze de cercetare 

1. Impactul convingerilor limitative asupra manifestării puterii personale 

şi interpersonale. 

2. Efectul convingerilor limitative asupra structurii motivaţionale a 

personalităţii. 

3. Modificările în structura convingerilor limitative determină modificări 

în comportament şi în modul de gândire al individului în acel domeniu. 

4. Formularea unor comenzi verbale asociate cu imagini ale eului posibil 

şi repetarea acestora determină modificări atitudinale la individ. 

Instrumente folosite în cadrul studiului 

      chestionar proiectat de Rotter - „locus of control” pentru evidenţierea modalităţii de 

atribuire a cauzalităţii 
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      realizarea unui chestionar pentru determinarea convingerilor limitative, chestionar 

construit în funcţie de cele 3 sectoare de viaţă 

  Scala pentru evaluarea stimei de sine  

 Valori personale forma S 

 Scala de adaptare la schimbare în organizaţii - T.A. Jurdge şi Vladimir Pucik 

 Scala Marlow Crown  

 Scala Rosenberg  

 Scala de auto-eficienţă – Bandura 

 SMP – Z Cezare, S. Marke – în vederea determinării dimensiunilor motivaţionale 

potenţate prin training 

 SOC – Paulhus – putere personală şi putere în relaţii 

 Interviu semistructurat pentru evidenţierea impactului trainingului pentru putere asumată 

Schimbarea preconizată la nivel atitudinal s-a realizat prin intermediul dimensiunilor 

conceptuale vizate şi a exerciţiilor de consolidare realizate pe durata de 4 zile în cadrul 

Workshopului Empowerment a cărui autori sunt D.Gershon şi G.Straub.  

 

Modalitatea de prelucrare a informaţiei culese 

Rezultatele au fost prelucrate prin intermediul programului SPSS. 

Demersul statistic a avut două direcţii:  

 Inferenţială pentru construcţia şi testarea instrumentului de măsură a 

constructului putere asumată (empowerment) 

 Descriptivă, calitativă - analiza comparativă a două grupuri mici similare din 

perspectiva componenţei pentru evidenţierea impactului parcurgerii trainingului 

de dezvoltare personală centrat pe ideea de schimbare de atitudine prin 

asumarea puterii 
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3. Designul experimental – metode, instrumente, participanţi 

a) Planul factorial experimental  

   Convingeri   Putere        Nevoi de ord I       Nevoi de ord 

II 

  

 C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

P1 P2 N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

6 

N

7 

N

8 

N 

9 

N

10 

N

11 

N

I 

N 

II 

N 

III 

N 

IV 

N

V 

Grup 

experi

mental 

                       

Grup 

de 

control 

                       

 

Legenda 

C1 - responsabilitate de sine 

C2 - percepţia autoeficienţei 

C3 - încredere în lume şi posibilităţi 

C4 - gândire pozitivă  

C5 - capacitate de adaptare la schimbare 

P1- putere personală 

P2 – putere în relaţii 

N1- nevoia de performanţă 

N2 - nevoia de afiliere (apartenenţă) 

N3 - nevoia de agresiune 

N4 - nevoia de apărare (autoapărare) 

N5 - nevoia de conştiinţă 

N6 - nevoia de dominare 

N7 - nevoia de exhibiţie 

N8- nevoia de autonomie 

N9- nevoia de îngrijire a altora 

N10 - nevoia de ordine 

N11 - nevoia de ajutor din partea altora 

NI - nevoia de autojustificare 

NII- nevoia de dominare raţională 

NIII – nonconformismul agresiv 

NIV – dependenţa pasivă 

NV – sociabilitatea 

 

 

Planul experimental 

Designul experimental este unul posttest cu grup experimental şi grup de control.  

Dimensiunile schimbării: 

VD – manifestarea atitudinală  

VI – aspectele cognitive ale structurii atitudinale 

Din punctul de vedere al analizei intervenţiei trainingului bazat pe strategii de asumare a 

puterii s-a realizat un experiment randomizat, aplicându-se pe grupuri independente dar 

similare prin alegerea participanţilor testele solicitate. Este vorba de Chestionarul EMCOLI 

pentru evidenţierea celor cinci dimensiuni ale convingerilor limitative, SOC (Spheres of 

Control) pentru evidenţierea surselor puterii şi SMP  pentru exprimarea nevoilor de ordinul I 

şi II.  
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 A fost construit un design experimental post-test cu două grupuri independente formate 

din 10 persoane de gen feminin. În cadrul grupului de control au fost selectate persoane cu 

aceeaşi vârstă, profesie şi statut social ca şi cele din grupul experimental.  

Au fost măsurate şi comparate următoarele dimensiuni:  

 Empowerment şi convingeri limitative – responsabilitate de sine, percepţia 

autoeficienţei, încredere în lume şi posibilităţi, gândire pozitivă şi capacitate de 

adaptare la schimbare. 

 Putere în relaţii şi putere personală. 

 Structura motivaţională a personalităţii: nevoi de ordinul I şi nevoi de ordinul II.  

 

b) Participanţi 

Eşantionul pentru validarea chestionarului convingerilor de bază a fost format din 104 

persoane de gen feminin şi masculin, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 53 de ani, cu media de 

23,42 şi abaterea standard de 6,36.  

De asemenea a mai fost realizată o aplicare test-retest cu un interval de 15 zile între 

aplicări, pe un lot de 186 de subiecţi de gen feminin şi masculin cu studii superioare în 

derulare, cu o medie de vârstă m=19,98, min=18, max=37, abaterea standard σ=2,71. 

Eşantionul persoanelor care au participat la training a fost format din 10 persoane în 

grupul experimental de gen feminin cu vârsta cuprinsă între 27 şi 41 de ani, cu media de 33.7 

şi abaterea standard de 4.67 . În mod echivalent a fost construit un eşantion de control 

selectându-se persoane cu aceeaşi vârstă ca în grupul experimental, acelaşi nivel de educaţie 

şi aceeaşi orientare profesională spre domeniul uman, limitele de vârstă fiind 26 şi 40 cu 

media de 33.5 şi abaterea standard de 4.64.  

 

c) Compararea măsurilor 

Validitatea probei construite 

Validitatea predictivă 

Trebuie menţionat încă de la început că literatura de specialitate acceptă doar aprecieri 

cu privire la validitatea probei pe termen scurt (Radu, 1993, p. 363) sau cel mult pe termen 

mediu.  
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Pentru stabilirea validităţii predictive au fost alese probe criteriu care vizează cele 

cinci dimensiuni conceptuale propuse de test - angajament responsabil, autoevaluare de sine, 

încredere în lume şi posibilităţi, gândire/atitudine pozitivă, adaptarea la schimbare - pentru 

conturarea constructului empowerment şi au fost evidenţiaţi indicii de corelaţie dintre 

rezultatele la test şi cele obţinute la probele criteriu pe un eşantion de 104 subiecţi.  

Astfel pentru măsurarea dimensiunii angajament responsabil a fost aleasă scala 

propusă de Rotter pentru măsurarea atribuirii interne sau externe a controlului. Pentru 

măsurarea autoevaluării de sine a fost utilizată scala de auto-eficienţă a propusă de Rosenberg 

si chestionarul  de auto-eficienţă a propus de Bandura. Corespondenţa cu încrederea în lume şi 

posibilităţi sau orientarea axiologică a fost realizată prin chestionarul de Valori Personale, 

Forma S. În ceea ce priveşte gândirea/atitudine pozitivă a fost  aplicată scala Marlow Crown 

pentru evidenţierea orientării atitudinale pozitive. Nu în ultimul rând a fost aplicată în variantă 

modificată scala de măsurare a adaptării la schimbare în mediul organizaţional propusă de 

T.A. Jurdge şi Vladimir Pucik. 

Validitatea de conţinut 

Validitatea de conţinut evidenţiază faptul că itemii ce compun testul trebuie să 

evidenţieze ansamblul de sarcini, condiţii sau procese mintale care privesc domeniul 

condensat prin test (Radu, 1993, p. 367), în cazul de faţă domeniul constructului 

empowerment. 

Este de menţionat faptul că strategiile de asumare a puterii (empowerment) au la bază 

modificarea atitudinilor bazate pe convingeri limitative, atitudini manifestate prin 

comportamente dezadaptative pentru anumite situaţii de viaţă. Itemii chestionarului au fost 

construiţi ca exemple de atitudini deschise sau limitative în trei arii importante ale vieţii 

individuale: emoţii, relaţionare interpersonală şi aprecierea efortului depus pentru 

munca/serviciu.    

De asemenea, împreună cu un număr de experţi din domeniile educaţional, clinic şi 

organizaţional au fost stabilite definiţii pentru varianta pozitivă şi negativă ale celor cinci 

dimensiuni ale convingerilor de bază propuse prin intermediul probei construite.  Acestea vor 

fi trecute în caietul testului.  (Anexa 1) 
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Validitatea conceptuală 

Validitatea conceptuală sau ipotetico-deductivă indică în ce măsură anumite concepte 

explicative sau anumite ipoteze permit înţelegerea şi interpretarea rezultatelor obţinute de 

probă (Radu, 1993, p.369).  

În cazul chestionarului EMCOLI problema este măsura în care acesta vizează 

dimensiunea empowerment sau putere asumată. Tot demersul de asigurare a validităţii 

contribuie la realizarea validităţii conceptuale.  

Dimensiunile scalelor – exemplele de atitudini pozitive sau negative, deschise spre 

posibilităţi sau limitative - sunt rezultate din convingeri sau idei mai mult sau mai puţin rigide 

sau stereotipe, înrădăcinate în expresiile uzuale pe care persoanele încă de mici le aud ca lecţii 

de viaţă.  

Pentru constructul empowerment sau strategia de asumare a puterii a fost realizată 

pentru caietul testului  (Anexa 1) o definiţie care ţine cont de dimensiunile convingerilor 

vizate, definiţie care se înscrie în linia celor propuse de literatura de specialitate care se ocupă 

de explicarea constructului empowerment şi a multiplelor sale domenii de aplicaţie.   

 

Fidelitatea probei construite  

Pentru stabilirea fidelităţii probei propuse au fost utilizate mai multe procedee:  

 calcularea coeficientului de fidelitate α Cronbach pentru fiecare scală în parte 

şi pentru chestionar per total;  

 utilizarea metodei înjumătăţirii testului (split-half) pentru a vedea ponderea 

fidelităţii în cele două jumătăţi ale chestionarului;  

 o aplicare test-retest a probei construite pe un eşantion de 186 de subiecţi la un 

interval de 15 zile între cele două aplicări;  
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4. Principalele rezultate şi interpretarea lor 

 

Dintre rezultatele relevante în studiul impactului trainingului asupra participanţilor 

vis-a-vis de grupul de control vor fi prezentate în cadrul rezumatului diferenţa dintre medii, 

rezultatele coeficientului de corelaţie al lui Spearman şi analiza cluster. 

Analiza diferenţei dintre medii 

Tabel 1 Rezultate semnificative pentru testul Levene şi t pentru două eşantioane 

independente 

 Test Levene   Testul t pentru egalitatea mediilor  

        95% 

de 

a 

Intervalul 

siguranţă 

diferenţei 

 

 

Variabila  

F Sig. T Df Sig. (2-

tailed) 

Diferenţa 

mediilor 

Eroarea 

stdrd. a 

diferenţei 

Valoarea 

inferioară 

Valoarea 

superioară 

AS Equal 

variances 

assumed  

Equal variances 

not assumed 

7.37 .014 1.35 

 

1.35 

18 

 

12.72 

.468 

 

.472 

2 

 

2 

1.47 

 

1.47 

-1.09 

 

-1.19 

5.09 

 

5.19 

LV Equal 

variances 

assumed  

Equal variances 

not assumed 

1.121 .304 5.54 

 

5.54 

18 

 

16.71 

.000 

 

.000 

5.5 

 

5.5 

.991 

 

.991 

3.41 

 

3.40 

7.58 

 

7.59 

GP Equal 

variances 

assumed  

Equal variances 

not assumed 

.579 .457 5.18 

 

5.18 

18 

 

16.71 

.000 

 

.000 

3.90 

 

3.90 

.75 

 

.75 

2.32 

 

2.31 

5.47 

 

5.48 

CS Equal 

variances 

assumed  

Equal variances 

not assumed 

7.26 .015 2.74 

 

2.74 

18 

 

12.82 

.013 

 

.017 

3.9 

 

3.9 

1.41 

 

1.41 

.924 

 

.836 

6.87 

 

6.96 

EMP Equal 

variances 

assumed  

Equal variances 

not assumed 

5.92 .026 4.74 

 

4.74 

18 

 

13.06 

.000 

 

.001 

18 

 

18 

4.02 

 

4.02 

9.54 

 

9.31 

26.45 

 

26.68 

PP Equal 

variances 

assumed  

Equal variances 

not assumed 

.254 .620 4.97 

 

4.97 

18 

 

17.25 

.000 

 

.000 

19.2 

 

19.2 

3.86 

 

3.86 

11.08 

 

11.05 

27.31 

 

27.34 

PRE Equal 

variances 

assumed  

Equal variances 

not assumed 

.613 .444 2.99 

 

2.99 

18 

 

17.91 

.008 

 

.008 

17.8 

 

17.8 

5.93 

 

5.93 

5.32 

 

5.31 

30.27 

 

30.28 

 

Legenda 

AS - percepţia autoeficienţei 

LV - încredere în lume şi posibilităţi 

GP - gândire pozitivă  

CS - capacitate de adaptare la schimbare 

EMP - empowerment 

PP- putere personală 

PRE – putere în relaţii 
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Se poate concluziona că au existat două situaţii în care diferenţele dintre medii au fost 

semnificative la grupul experimental faţă de grupul de control.  

S-au evidenţiat diferenţe semnificative la varianţe egale pentru variabilele încredere în 

lume şi posibilităţi, gândire pozitivă, putere personală şi putere în relaţii.  

Aceste diferenţe s-au tradus în faptul că grupul experimental în care s-a intervenit 

pentru potenţarea valenţelor puterii asumate (empowerment) a obţinut scoruri semnificativ 

mai crescute la dimensiunile convingerilor şi aspecte ale puterii asumate faţă de grupul de 

control.  

A doua categorie de diferenţe semnificative între medii s-au evidenţiat la varianţe 

diferite. Este vorba de dimensiunile empowerment, autoevaluare de sine şi capacitate de 

adaptare la schimbare. 

Se poate astfel concluziona că în urma învăţării centrate pe asumarea puterii de a 

acţiona, subiecţii din grupul experimental au obţinut rezultate semnificativ mai crescute în 

sensul unei mai eficiente autoevaluări de sine, unei mai bune adaptări la schimbare şi unei mai 

bune reacţii faţă de situaţiile neprevăzute prin asumarea puterii de a acţiona, faţă de subiecţii 

din grupul de control. 

Analiza corelaţiilor semnificative la grupurile considerate în 

studiu 

Analiza statistică a fost completată cu evidenţierea corelaţiilor semnificative între 

variabile pentru răspunsurile subiecţilor din grupul experimental şi cel de control. Valorile 

sunt cuprinse în Tabelul 2 pentru grupul experimental şi Tabelul 3 pentru grupul de control.  

Tabel 2. Valorile coeficientului de corelaţie ρ al lui Spearman pentru grupul 

experimental la pragurile de probabilitate p<.01 şi p<.05. 

ρ N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

N5 N
6 

N7 N
8 

N
9 

N10 N11 NI NII NIII NIV NV R
S 

A
S 

L
V 

GP CS E
M
P 

PP PR
E 

N
1 

1                      .83
3*
* 

 

N
2 

 1                       

N
3 

  1  .978
** 

 -
.775
** 

  .899
** 

 .988
** 

-
.894
** 

.696
* 

      -
.68
3* 

 .65
6* 

 

N
4 

   1 .727
* 

    .741
* 

 .789
** 

-
.689
* 

           

N
5 

    1  -
.835
** 

  .902
** 

 .978
** 

-
.916
** 

.775
** 

      .67
4* 

   

N
6 

     1              .80
9*
* 

.72
2* 
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N
7 

      1   -
.849
** 

 -
.747
* 

.852
** 

-
.879
** 

          

N
8 

       1   -
.837
** 

   -
.728
* 

.791
** 

        

N
9 

        1                

N
1
0 

         1  .906
** 

-
.944
** 

.738
* 

.688
* 

         

N
1
1 

          1    .713
* 

-
.662
* 

        

N
I 

           1 -
.914
** 

.718
* 

      -
.66
8* 

 .68
2* 

 

N
II 

            1 -
.879
** 

      .70
5* 

   

N
II
I 

             1       -
.66
1* 

-
.67
2* 

 -
.65
4* 

N
I
V 

              1          

N
V 

               1         

R
S 

                1 .
7
5
7
* 

    .68
2* 

 

A
S 

                 1    .78
7*
* 

  

L
V 

                  1      

G
P 

                   1 .79
6*
* 

   

C
S 

                    1    

E
M
P 

                     1   

P
P 

                      1  

P
R 

                       1 

Nota: ** corelaţii semnificative la un prag de probabilitate p<.01 

           * corelaţii semnificative la un prag de probabilitate p<.05 

Legenda 

RS - responsabilitate de sine 

AS - percepţia autoeficienţei 

LV - încredere în lume şi posibilităţi 

GP - gândire pozitivă  

CS - capacitate de adaptare la schimbare 

EMP - empowerment 

P1- putere personală 

P2 – putere în relaţii 

N1- nevoia de performanţă 

N2 - nevoia de afiliere (apartenenţă) 

N3 - nevoia de agresiune 

N4 - nevoia de apărare (autoapărare) 

N5 - nevoia de conştiinţă 

N6 - nevoia de dominare 

N7 - nevoia de exhibiţie 

N8- nevoia de autonomie 

N9- nevoia de îngrijire a altora 

N10 - nevoia de ordine 

N11 - nevoia de ajutor din partea altora 

NI - nevoia de autojustificare 

NII - nevoia de dominare raţională 

NIII – nonconformismul agresiv 

NIV – dependenţa pasivă 

NV – sociabilitatea 
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La nivelul grupului experimental s-au evidenţiat corelaţii semnificative între 

dimensiuni ale motivaţiei, empowerment cu dimensiunile acestuia şi faţete ale puterii. 

Ca distribuţie au fost evidenţiate corelaţii semnificative între variabilele motivaţionale 

de ordinul I şi de ordinul II, sensul corelaţiilor confirmând mediile semnificative obţinute de 

grupul experimental la variabilele motivaţionale.  

Se impune a se menţiona legăturile semnificative dintre empowerment şi dimensiunile 

acestuia şi restul variabilelor prezente în studiu.  

Dimensiunea responsabilitate de sine corelează semnificativ pozitiv la nivelul grupului 

experimental cu dimensiunile autoevaluare de sine pe de o parte şi putere personală pe de altă 

parte. Adică în urma învăţării prin intermediul trainingului să îşi evalueze capacităţile 

personale subiecţii au dobândit şi un sentiment crescut al puterii personale.  

La nivelul dimensiunii autoevaluare de sine au fost înregistrate corelaţii semnificative 

pozitive cu variabila empowerment. Cunoscând maniera de evidenţiere şi valorificare a 

resurselor personale prin strategii de autoevaluare învăţate în training subiecţii sunt mai 

înclinaţi să îşi asume puterea de a acţiona în cele mai neaşteptate situaţii.  

Dimensiunea gândire/atitudine pozitivă este legată semnificativ pozitiv la grupul 

experimental de nevoia de dominare din cadrul nevoilor de ordinul I şi de dimensiunea 

capacitate de adaptare la schimbare. Manifestarea unei gândiri orientate spre aspectele bune, 

de valoare s-a asociat cu motivaţia de a fi conducători, de a lua hotărâri pe de o parte şi de a 

manifesta o mai bună capacitate de adaptare la cerinţele de schimbare pe de altă parte.  

Pentru subiecţii din grupul experimental au fost identificate o serie de corelaţii 

semnificative pozitive între dimensiunea capacitate de adaptare la schimbare pe de o parte şi 

nevoia de conştiinţă, nevoia de dominare, nevoia de autojustificare, nevoia de dominare 

raţională şi nonconformismul agresiv pe de altă parte. Odată înţeleasă şi însuşită în cadrul 

trainingului importanţa orientării spre schimbare şi a flexibilităţii în adoptarea măsurilor de 

schimbare subiecţii au fost orientaţi spre a fi conştiincioşi, mai fideli, dar şi mai competitivi, 

doritori să îi conducă pe ceilalţi şi să îşi atingă scopurile şi să îşi satisfacă dorinţele de 

agresivitate.     

De asemenea se impune a se evidenţia la nivelul grupului experimental corelaţia 

semnificativă dintre dimensiunea empowerment şi nonconformismul agresiv. Odată cu 

câştigarea curajului de a acţiona şi de a-şi căuta resursele şi a lupta pentru soluţionarea 

situaţiilor indiferent de cât de dificile par acestea subiecţii au manifestat şi tendinţe spre 

realizarea dorinţelor de agresivitate.  
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Corelaţiile semnificative evidenţiază posibilitatea de determinare a unor schimbări la 

nivelul dimensiunilor motivaţionale prin modificările convingerilor limitative propuse pentru  

asumarea puterii de a gestiona propria viaţă. Trainingul presupune spargerea tiparelor 

convingerilor prin deschiderea perspectivei de a gândi de la cogniţia de tip ori/ori la cogniţia 

de tip şi/şi. Învăţarea manierelor de înţelegere şi operare cu propriile convingeri limitative în 

cadrul trainingului şi însuşirea unor maniere de asumare a puterii prin valorificarea optimă a 

propriului potenţial a determinat la grupul experimental o schimbare manifestată în reducerea 

dependenţelor impuse de convingerile limitative.  

 

Tabel 3 Valorile coeficientului de corelaţie ρ al lui Spearman pentru grupul de 

control la pragul de probabilitate p<.01 şi p<.05. 

Ρ N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

6 

N

7 

N

8 

N

9 

N

10 

N

11 

NI NI

I 

NI

II 

NI

V 

N

V 

R

S 

A

S 

L

V 

G

P 

C

S 

E

M
P 

PP P

R
E

L 

N
1 

1                        

N

2 

 1       .7

54

* 

     .9

01

** 

       .7

61

* 

 

N

3 

  1             .7

59

* 

    .7

52

* 

   

N
4 

   1 .7
93

** 

 -
.7

04
* 

  .7
44

* 

 .8
15

** 

-
.8

02
** 

.6
75

* 

    -
.7

27
* 

     

N

5 

    1      .6

95

* 

 -

.6

57
* 

.7

96

** 

    -

.6

60
* 

     

N

6 

     1 .7

31
* 

.6

62
* 

    .7

99
** 

  .7

95
** 

   .6

79
* 

 .6

70
* 

 .6

79
* 

N

7 

      1      .9

48

** 

-

.7

69
** 

    .6

49

* 

.6

98

* 

 .6

42

* 

 .7

93

** 

N

8 

       1           .6

60
* 

 .6

34
* 

.8

13
** 

  

N

9 

        1           .6

90

* 

  .7

69

** 

 

N

10 

         1  .7

08

* 

            

N
11 

          1              

NI            1   .7

33
* 

         

NI

I 

            1 -

.7
58

* 

          

NI

II 

             1     .7

71
** 

.7

42
* 

   .7

23
* 
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NI

V 

              1     -

.6

69

* 

    

N

V 

               1     .8

10

** 

.6

55

* 

  

R
S 

                1    .7
57

* 

.7
36

* 

  

A
S 

                 1   .7
33

* 

.7
86

** 

 .6
97

* 

L
V 

                  1      

G

P 

                   1     

C

S 

                    1 .8

81

** 

  

E

M
P 

                     1  .6

98
* 

P

P 

                      1  

P
R

E

L 

                       1 

Nota: ** corelaţii semnificative la un prag de probabilitate p<.01 

           * corelaţii semnificative la un prag de probabilitate p<.05 

 

Legenda 

RS - responsabilitate de sine 

AS - percepţia autoeficienţei 

LV - încredere în lume şi posibilităţi 

GP - gândire pozitivă  

CS - capacitate de adaptare la schimbare 

EMP - empowerment 

P1- putere personală 

P2 – putere în relaţii 

N1- nevoia de performanţă 

N2 - nevoia de afiliere (apartenenţă) 

N3 - nevoia de agresiune 

N4 - nevoia de apărare (autoapărare) 

 

N5 - nevoia de conştiinţă 

N6 - nevoia de dominare 

N7 - nevoia de exhibiţie 

N8- nevoia de autonomie 

N9- nevoia de îngrijire a altora 

N10 - nevoia de ordine 

N11 - nevoia de ajutor din partea altora 

NI - nevoia de autojustificare 

NII - nevoia de dominare raţională 

NIII – nonconformismul agresiv 

NIV – dependenţa pasivă 

NV – sociabilitatea 

 

Corelaţiile identificate la nivelul grupului de control au vizat de asemenea 

dimensiunile motivaţionale, empowerment şi convingerile limitative şi sursele puterii. Vor fi 

evidenţiate şi explicate preponderent corelaţiile semnificative stabilite între empowerment şi 

dimensiunile convingerilor limitative şi celelalte variabile.  

Variabila responsabilitate de sine corelează semnificativ pozitiv cu dimensiunea 

capacitate de adaptare la schimbare şi empowerment. Subiecţii din grupul de control au 

manifestat o tendinţă spre evitarea preluării sarcinilor dificile, adică o dificultate de adaptare 
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la schimbare şi orientarea spre victimizare şi lipsa de acţiune mai degrabă decât spre a-şi 

asuma puterea.  

Dimensiunea autoevaluare de sine a înregistrat corelaţii semnificative pozitive cu 

variabilele: capacitate de adaptare la schimbare, empowerment şi putere în relaţii. Dificultăţile 

de a stabili o corectă evaluare de sine pentru subiecţii din grupul de control s-a legat de 

dificultăţi în înţelegerea schimbărilor şi importanţei adaptării la ele, de teama de a-şi asuma 

puterea de a acţiona şi de dificultatea de a se integra în grupurile în care intră.   

Trebuie menţionată şi corelaţia semnificativă negativă stabilită între variabila 

încredere în lume şi posibilităţi pe de o parte şi nevoia de apărare şi nevoia de conştiinţă pe de 

altă parte. Lipsa de încredere în ceilalţi oameni şi în posibilităţile oferite de această lume s-a 

asociat cu o sensibilitate crescută, tendinţa de a se apăra şi conştiinciozitate şi corectitudine pe 

de altă parte.  

Corelaţii semnificative pozitive au fost înregistrate între dimensiunea încredere în 

lume şi viaţă şi variabilele nevoia de exhibiţie, nevoia de autonomie şi nonconformismul 

agresiv. De asemenea la subiecţii din grupul de control lipsa de încredere în ceilalţi oameni şi 

în posibilităţile acestei lumi s-a asociat cu dorinţa de a nu ieşi în evidenţă, conformism şi 

acceptarea compromisurilor.  

Dimensiunea gândire/atitudine pozitivă a înregistrat corelaţii semnificative pozitive cu 

variabilele nevoia de exhibiţie, nevoia de îngrijire a altora, nonconformismul agresiv şi 

dependenţa pasivă. La grupul de control există o orientare spre gândire pozitivă însă nu se 

poate afirma că este semnificativ pozitivă şi se asociază cu teama de expunere, răceala şi 

indiferenţa manifestată în ajutorarea altora şi urmărirea dorinţelor de agresivitate.   

Variabila capacitate de adaptare la schimbare corelează semnificativ pozitiv cu 

variabilele nevoia de agresiune, nevoia de autonomie, cu sociabilitatea şi empowerment. 

Orientarea spre schimbare şi flexibilitate în acceptarea schimbărilor s-a asociat cu 

impulsivitate, nerăbdare, nonconformism, orientarea spre a fi mai prietenoşi şi tendinţa de a-şi 

asuma puterea de a acţiona chiar dacă situaţiile nu le sunt foarte cunoscute.    

Corelaţii semnificative se înregistrează la nivelul variabilei empowerment pe de o 

parte cu variabilele nevoia de dominare, nevoia de exhibiţie, nevoia de autonomie, 

sociabilitatea, pe de altă parte. Necunoaşterea manierelor de a acţiona şi reacţiona prin 

valorificarea optimă a resurselor personale şi asumarea puterii de a găsi soluţii în orice situaţie 

s-a asociat cu orientarea spre a nu ieşi în evidenţă, a fi executant, a nu se expune, conformism 

şi dificultăţi de a se acomoda în grupuri.  
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Pentru grupul de control s-au înregistrat mai multe corelaţii la nivelul dimensiunii 

empowerment şi a scalelor acesteia. Convingerile limitative determină tipare de gândire 

încorsetată în variante de tip sau/sau, ori/ori  care se asociază cu emoţii şi se exprimă în 

comportamente de multe ori dezadaptative. Multe dintre nevoile de ordin I sau II care au 

înregistrat valori scăzute corelează direct şi semnificativ cu dimensiunile convingerilor 

limitative sau cu scala per total. Deci o intervenţie centrată pe schimbări la nivelul 

convingerilor s-ar asocia cu valori schimbate şi la nivelul dimensiunilor motivaţionale.    

Analiza cluster 

Pentru o mai bună imagine a manierei de grupare şi forţei variabilelor la nivelul celor 

două grupuri au fost generate imaginile grupării acestora prin analiza cluster, imagini 

evidenţiate în Figura 1 pentru grupul experimental şi Figura 2 pentru grupul de control.   
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Figura 1 Dendrograma dispoziţiei variabilelor pentru grupul experimental  

 

localizare:         1   experimental 

 * * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *

 * 

 

 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  GP         20   ─┐ 

  CS         21   ─┤ 

  LV         19   ─┤ 

  RS         17   ─┤ 

  AS         18   ─┤ 

  N5          5   ─┼───┐ 

  N10        10   ─┤   │ 

  N3          3   ─┤   │ 

  N4          4   ─┤   │ 

  N1          1   ─┤   │ 

  N9          9   ─┤   ├─┐ 

  N2          2   ─┤   │ │ 

  N8          8   ─┤   │ │ 

  N11        11   ─┤   │ │ 

  N6          6   ─┤   │ ├─────────────────────┐ 

  N7          7   ─┘   │ │                     │ 

  NIII       14   ─────┘ │                     │ 

  NV         16   ─┐     │                     ├───────────────────┐ 

  PP         23   ─┼─────┘                     │                   │ 

  PREL       24   ─┘                           │                   │ 

  NII        13   ─────────────────────────────┘                   │ 

  NIV        15   ─┬───────────┐                                   │ 

  EMP        22   ─┘           ├───────────────────────────────────┘ 

  NI         12   ─────────────┘ 
 

Legenda 

RS - responsabilitate de sine 

AS - percepţia autoeficienţei 

LV - încredere în lume şi posibilităţi 

GP - gândire pozitivă  

CS - capacitate de adaptare la schimbare 

EMP - empowerment 

P1- putere personală 

P2 – putere în relaţii 

N1- nevoia de performanţă 

N2 - nevoia de afiliere (apartenenţă) 

N3 - nevoia de agresiune 

N4 - nevoia de apărare (autoapărare) 

 

N5 - nevoia de conştiinţă 

N6 - nevoia de dominare 

N7 - nevoia de exhibiţie 

N8- nevoia de autonomie 

N9- nevoia de îngrijire a altora 

N10 - nevoia de ordine 

N11 - nevoia de ajutor din partea altora 

NI - nevoia de autojustificare 

NII - nevoia de dominare raţională 

NIII – nonconformismul agresiv 

NIV – dependenţa pasivă 

NV – sociabilitatea 
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Figura 2  Dendrograma dispoziţiei variabilelor pentru grupul de control  

 

localizare:         2   control 

* * * * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * *  

 

 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  N2         26   ─┐ 

  N9         33   ─┤ 

  N1         25   ─┤ 

  N7         31   ─┤ 

  N8         32   ─┤ 

  N6         30   ─┤ 

  N4         28   ─┤ 

  N10        34   ─┤ 

  N5         29   ─┤ 

  N3         27   ─┼───┐ 

  AS         42   ─┤   │ 

  CS         45   ─┤   │ 

  RS         41   ─┤   │ 

  GP         44   ─┤   ├───┐ 

  LV         43   ─┘   │   │ 

  PP         47   ─┐   │   │ 

  PREL       48   ─┼───┤   ├───────────────────────┐ 

  NV         40   ─┘   │   │                       │ 

  NIII       38   ─────┘   │                       ├───────────────┐ 

  N11        35   ─────────┘                       │               │ 

  NII        37   ─────────────────────────────────┘               │ 

  NI         36   ───────┬───────┐                                 │ 

  NIV        39   ───────┘       ├─────────────────────────────────┘ 

  EMP        46   ───────────────┘ 
 

Legenda 

RS - responsabilitate de sine 

AS - percepţia autoeficienţei 

LV - încredere în lume şi posibilităţi 

GP - gândire pozitivă  

CS - capacitate de adaptare la schimbare 

EMP - empowerment 

P1- putere personală 

P2 – putere în relaţii 

N1- nevoia de performanţă 

N2 - nevoia de afiliere (apartenenţă) 

N3 - nevoia de agresiune 

N4 - nevoia de apărare (autoapărare) 

 

N5 - nevoia de conştiinţă 

N6 - nevoia de dominare 

N7 - nevoia de exhibiţie 

N8- nevoia de autonomie 

N9- nevoia de îngrijire a altora 

N10 - nevoia de ordine 

N11 - nevoia de ajutor din partea altora 

NI - nevoia de autojustificare 

NII - nevoia de dominare raţională 

NIII – nonconformismul agresiv 

NIV – dependenţa pasivă 

NV – sociabilitatea 
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Comparativ imaginile clusterilor pentru grupul experimental şi de control vizate în 

studiu manifestă o serie de particularităţi.   

Primul cluster care se formează este asemănător atât pentru grupul experimental cât şi 

pentru cel de control şi este format din toate nevoile de ordinul I şi cele cinci dimensiuni ale 

convingerilor pentru grupul experimental. Prima diferenţă între grupul experimental şi cel de 

control este forţa diferită a nevoii de ordinul I N11 la nivelul celor două grupuri. Aceasta are o 

forţă scăzută pentru grupul experimental şi valoare semnificativă în varianta negativă la 

grupul de control. Variabila se manifestă la grupul de control ca răceală şi indiferenţă faţă de 

nevoile altora.  

La grupul experimental la nevoile de ordinul I şi convingerile limitative 

(responsabilitate de sine, autoevaluare de sine, încredere în lume şi posibilităţi, gândire 

pozitivă şi capacităţi de adaptare la schimbare) se adaugă nevoia de ordinul III 

nonconformismul agresiv. Acestui cluster i se adaugă într-unul cu forţă mai mare variabilele 

putere personală, putere în relaţii şi sociabilitatea posibil ca urmare a învăţării de către 

subiecţii din grupul experimental a importanţei capacităţilor de acţiune în echipă şi acomodare 

la grup pentru manifestarea puterii personale şi puterii în relaţii. 

La grupul de control ordinea inserării variabilelor în cluster este puţin diferită, al 

doilea cluster ca putere având adăugate puterea personală, puterea în relaţii şi sociabilitatea pe 

de o parte şi nonconformismul agresiv pe de altă parte.  

La grupul experimental următoarea variabilă în cluster este nevoia de dominare 

raţională, de a se evidenţia în faţa altora, de a fi competitivi şi de a obţine succesul cu orice 

preţ, variabilă care apare şi în clusterul de la grupul de control.  

La ultima grupare a variabilelor care conferă forţa cea mai mare apare o structură 

diferită la cele două grupuri. La grupul experimental apare dependenţa pasivă şi 

empowerment pe de o parte şi nevoia de autojustificare pe de altă parte, iar la grupul de 

control apar grupate nevoia de autojustificare cu dependenţa pasivă pe de o parte şi 

empowerment pe de altă parte. 

 Diferenţele de nuanţă dintre cele două grupuri evidenţiază rezultatele pe termen lung, 

la doi ani de la intervenţie a tehnicilor bazate pe asumarea puterii de a-şi gestiona propria 

viaţă, de a acţiona şi reacţiona prin valorificare optimă a resurselor personale.   
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Diferenţele în forţa variabilelor au fost evidenţiate la variabilele empowerment, nevoi 

la nivel social şi surse ale puterii. La grupul experimental se evidenţiază o mai mare 

independenţă, încredere în forţele proprii şi deschidere spre a acţiona şi a se evidenţia ţinând 

cont de nevoile celorlalţi. La grupul de control  se domină nesiguranţa şi orientarea este mai 

degrabă spre a nu se evidenţia, a nu se impune în grup, de a nu ieşi în evidenţă.  
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5. Contribuţii personale 

 

Demersul cercetării a presupus identificarea unor definiţii pentru constructul 

empowerment şi dimensiunile convingerilor limitative propuse de Gershon & Straub, 1989: 

responsabilitate de sine, autoevaluare de sine, încredere în lume şi posibilităţi, 

gândire/atitudine pozitivă şi capacitate de adaptare la schimbare, definiţii care să fie în acord 

cu terminologia şi cultura românească.  

Deoarece empowerment este văzut pe un  continuum pornind de la aspectele victimizare 

şi încremenire şi până la asumarea puterii de a-şi gestiona propria viaţă, definiţiile au presupus 

conturarea polarităţii pozitive şi negative, atât pentru construct cât şi pentru dimensiunile 

convingerilor limitative.  

Pe baza definiţiilor au fost generaţi itemi pentru un chestionar cu cinci scale a câte nouă 

itemi fiecare, scale care au vizat cele cinci dimensiuni ale convingerilor limitative. În urma 

prelucrărilor statistice numărul de itemii a fost redus la cinci pe fiecare scală. A rezultat 

chestionarul EMCOLI, denumirea venind de la Empowerment – faţeta convingeri limitative, 

adică o măsură pentru dimensiunea cognitivă a constructului.  

La stabilirea fidelităţii probei s-a evidenţiat faptul că proba poate fi utilizată ca 

dimensiune compactă Empowerment – faţeta convingeri limitative, având un grad moderat de 

fidelitate probat prin metodele test-retest, split-half şi stabilirea coeficientului de fidelitate α 

Cronbach. 

A fost stabilită şi validitatea probei prin analiza dimensiunilor conceptuale a 

constructului empowerment cu ajutorul unui grup de experţi şi prin corelarea cu un număr de 

probe criteriu care sunt deja validate.  

A fost adaptat şi derulat trainingul centrat pe strategii de asumare a puterii propus de 

Gershon & Straub, 1989, training care s-a desfăşurat pe o perioadă de patru zile, două 

weekenduri. În conformitate cu conţinutul conceptelor şi exerciţiilor derulate în training a fost 

construit pentru participanţi un interviu semi-structurat format din nouă întrebări.  

Au fost aplicate după intervenţie la persoanele care au finalizat trainingul probe legate 

de structura motivaţională a personalităţii, chestionarul EMCOLI, chestionar pentru 

evidenţierea surselor puterii şi un interviu. În mod echivalent au fost alese zece persoane care 

au vârsta, nivelul de educaţie şi provin tot din mediul urban care constituit grupul de control şi 

au răspuns la aceleaşi probe, mai puţin interviul.  
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Datele obţinute de la cele două grupuri au fost interpretate şi au fost evidenţiate 

aspectele definitorii legate de rezultatele obţinute de fiecare grup.  
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6. Limitele studiului şi posibilităţi ulterioare de valorificare a 

rezultatelor 

 

Studiul a vizat formarea unei baze de cercetare teoretice, construcţia unor 

instrumente de diagnoză a unor dimensiuni ale constructului empowerment şi validarea unei 

modalităţi de intervenţie practică la nivelul populaţiei din România. Modalitatea de 

intervenţie este workshopul construit de D.Gershon şi G.Straub care are ca scop 

conştientizarea si valorificarea potenţialului individual de control asupra posibilităţilor 

personale de dezvoltare prin schimbarea aspectelor dezadaptative la nivel atitudinal şi 

creşterea motivaţiei pentru participare şi acţiune a individului.  

În cadrul cercetării a fost construit un chestionar de diagnoză a celor cinci convingeri 

limitative de bază şi prin intermediul acestora a unei faţete a constructului empowerment. 

Instrumentul a fost construit în ideea de a oferi o primă diagnoză înainte de training pentru o 

mai bună cunoaştere a participanţilor şi având ca scop centrarea eficientă pe abordarea 

convingerilor limitative cu scoruri mici în cadrul trainingului care urmează. 

Coeficientul de fidelitate a evidenţiat o valoare moderată pentru întreaga scală adică 

pentru constructul empowerment – faţeta convingeri limitative însă nu a fost confirmat ca 

semnificativ pe nici una din cele cinci scale. Din aceste considerente itemii per scale trebuie 

revizuiţi şi reluat procesul de stabilire a fidelităţii pe scale deoarece diagnosticarea 

dimensiunilor convingerilor limitative este deosebit de importantă.  

Chestionarul nu măsoară constructul empowerment cu toate faţetele sale ci doar 

aspecte legate de convingeri limitative. Chestionarul poate fi îmbunătăţit prin introducerea 

unor noi itemi pe fiecare scală, adică afirmaţii corecte construite prin  trecerea de la 

convingerea limitativă de tip ori/ori la gândirea deschisă spre posibilităţi de tip şi/şi.  

Analiza chestionarului EMCOLI nu a evidenţiat diferenţele de gen astfel încât să se 

poată construi un manual al testului în care să poată fi specificate scorurile pozitive pe 

categorii de gen.  

La analiza validităţii chestionarului nu s-a păstrat corespondenţa directă între 

dimensiunea scalei şi proba criteriu propusă iniţial, iar două din probele criteriu nu au 
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înregistrat nici un fel de corelaţii semnificative cu scalele chestionarului sau cu chestionarul 

per ansamblu. De asemenea, dimensiunea capacitate de adaptare la schimbare nu a corelat 

semnificativ decât cu valoarea creativitate şi nu cu proba criteriu scala de adaptare la 

schimbare. Aceasta indică necesitatea revizuirii probelor criteriu pentru scala menţionată.  

Grupul experimental şi cel de control au avut un număr redus de subiecţi, doar de 

gen feminin iar perioada de timp dintre intervenţie şi preluarea rezultatelor la grupul 

experimental a fost foarte mare. Pe viitor se poate continua demersul pe grupuri mai mari, 

care să cuprindă ambele genuri, iar măsurătorile intervenţiei să se realizeze înainte şi la un 

interval de timp mai scurt după finalizarea trainingului. 

Din analiza interviurilor a rezultat ca dimensiunea cea mai apreciată a trainingului 

definirea şi delimitarea surselor puterii personale. Pentru o mai bună diagnoză a nevoilor 

cursanţilor şi o intervenţie centrată pe punctele slabe pe lângă chestionarul de măsurare a 

convingerilor limitative se poate construi şi o scală pentru evidenţierea punctelor puternice şi 

slabe ale cursanţilor la nivelul celor şapte surse ale puterii personale. 

Interviurile au fost luate pe calculator fapt care cel mai probabil a dus la răspunsuri 

mai scurte şi nu a existat posibilitatea ridicării din partea intervievatorului a unor întrebări 

suplimentare clarificatoare. Pe viitor este mai util să se realizeze întâlniri de tip faţă în faţă 

pentru o mai mare acurateţe şi precizie a rezultatelor interviului.  

Rezultatele studiului pot fi valorificate la nivel interdisciplinar vizând domeniul 

psihologiei educaţionale în formarea profesorilor şi elevilor de toate vârstele până la studenţi 

şi chiar în educaţia adulţilor.  

De asemenea informaţiile prelucrate mai ales la nivelul grupului experimental şi de 

control pot fi utilizate în domeniul psihologiei comunitare. 

Diagnoza aspectelor legate de convingeri limitative şi deschiderea spre a gândi 

dincolo de constrângeri, precum şi manierele de interacţiune interumană pozitive pentru 

asumarea puterii pot fi utilizate în psihologia socială,  cu posibile aplicaţii în sfera psihologiei 

politice. 
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7. Concluzii generale 

Analiza dimensiunilor chestionarului EMCOLI 

 

Din analiza corelaţională inter-itemi se poate concluziona că au existat corelaţii 

semnificative între itemii celor cinci scale diferite. Aceste corelaţii asociate cu media şi 

abaterea standard mai mică decât valoarea 1 au fost criteriile de selecţie pentru cei 25 de itemi 

care formează chestionarul EMCOLI.  

În urma analizei factoriale la nivelul itemilor chestionarului se poate menţiona faptul 

că  procedura de reducere a itemilor prin tehnica analizei factoriale exploratorii a evidenţiat 

corelaţii semnificative între itemii chestionarului şi un număr de cinci factori care acoperă un 

procent de 51,71 % din total. Dintre cei cinci factori doi au fost identificaţi ca şi 

corespondenţi ai dimensiunilor conceptuale vizate în studiu. Este vorba de capacitate şi 

flexibilitate de adaptare la schimbare – factorul 1 şi gândire/atitudine pozitivă – factorul 2. 

Ceilalţi trei factori au conţinut itemi din scale diferite în ponderi diferite neputându-se 

identifica o scală distinctă pentru fiecare factor.  

Validitatea predictivă a probei  EMCOLI a fost realizată prin stabilirea de corelaţii 

între variabilele criteriu alese şi scalele chestionarului. Fiecare scală în parte şi chestionarul au 

corelat semnificativ cu cel puţin o dimensiune din variabilele criteriu selectate. 

 Datorită faptului că au existat corelaţii semnificative între scalele chestionarului,  

valoarea chestionarului per total şi probele criteriu se poate afirma că proba EMCOLI are o 

bună validitate predictivă. 

Validitatea de conţinut şi conceptuală pentru proba EMCOLI a fost avută în vedere în 

cadrul discuţiilor cu experţii care au participat la alegerea conceptelor pentru definiţii precum 

şi în etapa de elaborare a itemilor. 

Fidelitatea probei este una moderată, fapt evidenţiat de rezultatele statistice. La nivelul 

tuturor itemilor din chestionar, valoarea coeficientului de fidelitate Alfa Cronbach este de 

.735 ceea ce sugerează o fidelitate moderată a itemilor. La nivel de scale adică la nivelul celor 

cinci dimensiuni ale convingerilor limitative fidelitatea itemilor este scăzută, atingând pragul 

de .65 doar în cazul scalei capacitate de adaptare la schimbare, deci se poate afirma faptul că 

itemii scalelor nu pot fi utilizaţi separat, ci doar per total la nivel de chestionar.    
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Analiza Coeficientului Guttman pentru împărţirea în jumătate evidenţiază o fidelitate 

moderată (Coef. Guttman=.724) la nivelul chestionarului şi a celor două părţi ale acestuia, 

însă totuşi o fidelitate cu semnificaţie.  

La evidenţierea fidelităţii probei EMCOLI prin metoda test-retest, la nivelul tuturor 

itemilor din chestionar, valoarea coeficientului de fidelitate Alfa Cronbach este de .748, peste 

valoarea de semnificaţie .70 ceea ce sugerează o fidelitate moderată a itemilor. La nivel de 

scale fidelitatea nu a fost semnificativă. Rezultatele obţinute la test-retest la 15 zile distanţă pe 

un lot de 168 de subiecţi confirmă rezultatele anterioare, pe lotul de 104 subiecţi obţinute la 

analiza fidelităţii scalei.     

 

 

Analiza rezultatelor înregistrate la grupul experimental şi la 

grupul de control 

 

 Din rezultatele obţinute la prelucrarea datelor s-au evidenţiat la nivelul convingerilor 

limitative scoruri medii mai scăzute la grupul de control faţă de grupul experimental. Gradul 

de semnificaţie a acestor diferenţe a fost confirmat de analiza diferenţei dintre medii.  

În urma aplicării testului t pentru stabilirea diferenţei dintre medii s-a putut 

concluziona că diferenţele dintre medii au fost semnificative între grupul experimental şi cel 

de grupul de control. Aceste diferenţe au vizat variabilele autoevaluare de sine, încredere în 

lume şi posibilităţi, gândire pozitivă, capacitate de adaptare la schimbare, empowerment – 

faţeta convingeri limitative, putere personală şi putere în relaţii. 

La nivelul grupului experimental s-au evidenţiat corelaţii semnificative între 

dimensiuni ale motivaţiei, empowerment cu dimensiunile acesteia şi faţete ale puterii. 

Corelaţiile semnificative evidenţiază posibilitatea de determinare a unor schimbări la 

nivelul dimensiunilor motivaţionale prin modificările convingerilor limitative propuse pentru  

asumarea puterii de a gestiona propria viaţă. Trainingul presupune spargerea tiparelor 

convingerilor prin deschiderea perspectivei de a gândi de la cogniţia de tip ori/ori la cogniţia 

de tip şi/şi. Învăţarea manierelor de înţelegere şi operare cu propriile convingeri limitative în 

cadrul trainingului şi însuşirea unor maniere de asumare a puterii prin valorificarea optimă a 

propriului potenţial a determinat la grupul experimental o schimbare manifestată în reducerea 

dependenţelor impuse de convingerile limitative.  
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La nivelul grupului de control s-au înregistrat mai multe corelaţii la nivelul 

dimensiunii empowerment şi a scalelor acesteia. Convingerile limitative determină tipare de 

gândire încorsetată în variante de tip sau/sau, ori/ori  care se asociază cu emoţii şi se exprimă 

în comportamente de multe ori dezadaptative. Multe dintre nevoile de ordin I sau II care au 

înregistrat valori scăzute corelează direct şi semnificativ cu dimensiunile convingerilor 

limitative sau cu scala per total. Deci o intervenţie centrată pe schimbări la nivelul 

convingerilor s-ar asocia cu valori schimbate şi la nivelul dimensiunilor motivaţionale.    

Pentru o mai bună imagine a grupării şi forţei variabilelor pentru cele două grupe 

cuprinse în studiu au fost generate imaginile cluster ale grupării variabilelor.  

Diferenţele în forţa variabilelor au fost evidenţiate la variabilele empowerment, nevoi 

la nivel social şi surse ale puterii. La grupul experimental se evidenţiază o mai mare 

independenţă, încredere în forţele proprii şi deschidere spre a acţiona şi a se evidenţia ţinând 

cont de nevoile celorlalţi. La grupul de control  se domină nesiguranţa şi orientarea este mai 

degrabă spre a nu se evidenţia, a nu se impune în grup, de a nu ieşi în evidenţă.  

Din analiza, sinteza şi interpretarea calitativă a textului interviurilor s-a observat că la 

majoritatea punctelor cheie răspunsurile subiecţilor sunt legate predominant de categoria 

tematică surse şi resurse ale puterii personale.   

Având în vedere că scopul interviului a fost evidenţierea impactului trainingului 

pentru putere asumată asupra participanţilor la training, schimbarea preconizată a fi observată 

la nivelul atitudinii cursanţilor prin intermediul dimensiunilor conceptuale vizate şi 

exerciţiilor de consolidare realizate pe durata a 4 zile de curs este cât se poate de evidentă în 

răspunsurile la itemul 6 - Schimbările care au survenit în viaţa cursanţilor de la finalizarea 

trainingului şi până în momentul aplicării interviului. Majoritatea schimbărilor la nivel 

atitudinal sunt legate tot de sursele şi resursele puterii personale, precum şi de sinteza 

viziunilor personale în afirmaţii semnificative. Din relatările intervievaţilor rezultă că aceştia 

şi-au format deprinderea, abilitatea de identificare, modificare a credinţelor limitative prin 

capacitatea de formulare a afirmaţiilor semnificative la timpul prezent, sintetizate în viziuni 

personale bazate pe activarea şi dezvoltarea inepuizabilelor resurse personale ale puterii 

asumate (empowerment). 
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