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Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării
potenţialului motivaţional individual
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Anca FODOREA4, Liliana CĂLDARE5
Rezumat: Pornind de la perspectiva teoretică a analizei funcţionale asupra motivaţiei
pentru muncă (Kanfer, R., 1999), ne-am propus construcţia unei probe standardizate de
evaluare a persistenţei motivaţionale - concept definit ca tendinţa de a persista în
acţiunile direcţionate spre atingerea obiectivelor propuse, de a investi timp, efort şi
energie pentru atingerea scopului stabilit, de a nu abandona. Am operaţionalizat 8 factori
descrişi în literatura de specialitate ca fiind cei care condiţionează persistenţa
motivaţională (efort, încredere, perseverenţă, scop, organizare, concentrare, obstacol și
ambiţie). Am construit astfel o probă de evaluare a persistenţei motivaţionale având două
secţiuni: una vizând evaluarea directă pe o scală în 6 trepte a măsurii în care 64 de
comportamente au fost prezente în activitatea profesională anterioară a subiectului; o a
doua solicitând ierarhizarea unor comportamente diferite considerate caracteristice
pentru descrierea individuală (serii de 8 ierarhii cu câte un item din fiecare dintre cei 8
factori). Chestionarul astfel rezultat a fost aplicat pe diferite loturi de subiecţi, pentru a
testa pertinenţa ideii de operaţionalizare, consistenţa internă a factorilor şi capacitatea
discriminativă pe itemi. Datele obţinute confirmă existenţa unei probe capabile să
surprindă diferenţiat valori pentru fiecare dintre cei 8 factori investigaţi, probă cu o
consistenţă bună pe factori.

1. Argumentarea importanţei temei
Majoritatea analiştilor motivaţiei sunt de acord cu faptul că motivaţia se referă la
un ansamblu de forţe care provocă sau mobilizează individul în a se angaja într-un
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comportament dat, forţe interne (de personalitate sau intrinseci) sau externe (de
mediu sau extrinseci). Există numeroase teorii ale motivaţiei credibile, de
notorietate şi consistente sub aspectul susţinerii teoretice sau dovezilor empirice
(vezi în secţiunea „Cadrul teoretic conceptual al motivaţiei”), care converg spre
cele descrise mai sus şi spre analiza implicării motivaţionale sau a ceea ce se
numeşte orientarea motivaţională sau direcţia angajamentului motivaţional. O
întrebare legitimă este cum diferenţiem însă între acest aspect de suprafaţă al
motivaţiei (orientarea / direcţia angajamentului motivaţional) şi ceea ce
reprezintă esenţa motivaţiei: forţa sau puterea motivaţiei unei persoanei? Ne
întrebăm acesta pentru că din experienţa cotidiană observăm că mulţi oameni
declară că le-ar plăcea şi vor să facă lucruri incitante sau dificile, dar puţini sunt
cei care pot rezista până la capăt, au resurse pentru a-şi (re)alimenta motivaţia în
momente dificile şi ajung să îşi vadă împlinite astfel de scopuri ambiţioase.
Puţini analişti ai motivaţiei propun modele teoretice şi probe de evaluare
psihologică, capabile să surprindă componente esenţiale ale motivaţiei cum ar fi
efortul – care reprezintă forţa sau energia furnizată de un individ în urmărirea
obiectivelor sale şi persistenţa – care face trimitere la noţiunea de perseverenţă
şi constanţă în adoptarea unui comportament sau act motivaţional.
Atât experienţa cotidiană cât şi cercetarea ştiinţifică (Sherman şi Kim, 2004;
Belschak, Verbeke şi Bagozzi, 2006; Link 2006; Houser-Marko şi Sheldon,
2006; Eniola şi Adebiyi, 2007) confirmă faptul că implicarea motivaţională (a fi
atras de /a intenţiona atingerea unor obiective) şi persistenţa motivaţională (a
persevera comportamental şi motivaţional în efortul spre atingerea unor
obiective ambiţioase) sunt două module distincte, între care există o relaţie slabă
de interdependenţă. În opinia noastră, persistenţa motivaţională formează
nucleul dur al motivaţiei individuale, orientarea / implicarea motivaţională
asigurând doar componenta calitativă şi periferică a motivaţiei.
2. Cadrul teoretic general al motivaţiei
2.1. Motivaţia şi definirea ei
Studierea motivaţiei în activitatea organizaţională a pornit din nevoia de a
înţelege şi utiliza factorii subiectivi care explică fluctuaţiile de randament. În 1981,
Kleinginna şi Kleinginna identifică 140 de definiţii ale motivaţiei în literatura de
specialitate, eterogenitate confirmată şi două decenii mai târziu (1999) de
Ambrose și Kulik. Definiţiile au o diversitate mare, de la definiţii cognitive
(motivaţia văzută ca un proces cognitiv guvernând alegerile făcute de către
subiect între tipuri alternative de activitate voluntară, Vroom, 1964) la definiţii
comportamentale (motivaţia apare atunci când are loc o întărire adecvată,
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comportamentul fiind dependent de consecinţe sale, Skinner, 1969). În acest
context, Ruth Kanfer (1999) consideră că motivaţia în muncă este cel mai bine
reprezentată ca un proces care implică două sisteme psihologice
interdependente: alegerea scopului („goal choice”) şi efortul pentru atingerea
scopului („goal striving”) (Rynes S. L. şi alţii, 2002).
2.2. Modele clasice ale motivaţiei
De-a lungul timpului au fost elaborate mai multe modele teoretice referitoare
la motivaţie. A. H. Maslow recunoaşte existenţa a cinci categorii de trebuinţe
organizate ierarhic: trebuinţe fiziologice, trebuinţe de securitate, trebuinţe de
apartenenţă, trebuinţe de stimă şi trebuinţe de actualizare, în timp ce C.P. Alderfer
nu găseşte o ierarhie strictă a trebuinţelor comparabilă cu cea lui Maslow, ci
clasifică trebuinţele în trei mari clase: trebuinţe de existenţă, de relaţionare şi de
dezvoltare. D. McClelland identifică trei trebuinţe care se manifestă în strânsă
legătură cu mediul de muncă (trebuinţele de realizare, de afiliere şi de putere), în
timp ce V. H. Vroom susţine, conform teoriei expectanţelor, că oamenii aleg mai
degrabă în mod raţional comportamente pe care le estimează ca fiind cele mai
potrivite pentru a atinge obiectivele lor, în funcţie de efortul depus, utilitate şi
valoarea percepută a comportamentului. Spre deosebire de modelul lui Vroom,
analizat din perspectiva alegerii individuale şi raţionale a comportamentelor,
modelul behaviorist se situează într-o perspectivă a controlului comportamentelor
prin manipularea consecinţelor care îi sunt asociate. S. Adams, pornind de
principiul disonanţei cognitive, propune teoria echităţii, conform căreia atunci când
apare o situaţie de inechitate, individul va percepe un dezechilibru şi va fi motivat
să întreprindă o acţiune în scopul stabilirii echilibrului pe care îl caută. F. Herzberg
constată existenţa unei discontinuităţi între factorii care produc satisfacţia şi cei
ce produc insatisfacţia în muncă, teoria bifactorială susţinând că satisfacţia în
muncă este determinată numai de un anumit tip de factori (motivatori), iar
insatisfacţia este produsă de un alt tip de factori (de igienă). Acestea sunt câteva
dintre cele mai importante teorii „clasice” ale motivaţiei, lista putând continua şi
cu alte exemple (Constantin T, 2004).
2.3. Preocupări recente în studiul motivaţiei
Deşi în ultimii ani există numeroase studii legate de motivaţie, din punct de
vedere teoretic nu s-au mai făcut progrese remarcabile. Majoritatea acestor studii
insistă fie pe identificarea relaţiilor dintre aspectele cognitive şi motivaţie, fie pe
aplicaţiile în care sunt exploraţi determinanţi ai motivaţiei sau consecinţe ale
acesteia pentru activitatea individuală sau organizaţională.
Din prima perspectivă, de exemplu, sunt utilizate concepte ca „accessibility”
(ca principiu cognitiv) sau „regulatory focus/fit” (ca principiu motivaţional),
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pentru a ilustra determinarea complexă a conduitei umane (Higgins, 2000;
Spiegel, Grant-Pillow, Higgins, 2004). Din cea de a doua categorie sunt
exemplare studiile realizate din perspectiva Self Determination Theory, studii
care insistă pe rolul factorilor intrinseci (autonomie, competenţa şi relaţionare) în
predicţia motivaţiei pentru sarcină şi a ajustării psihologice la locul de muncă
(Ryan, Deci, 2000; Deci şi colab. 2001). În schimb teoriile evaluării cognitive
sugerează în primul rând că factorii externi - ca recompensele materiale,
termenele, supravegherea sau evaluarea - tind să diminueze sentimentul
autonomiei, să producă o schimbare a cauzalităţii motivelor de la interne spre
externe şi să submineze motivaţia intrinsecă (Gagne, Deci, 2005).
O altă perspectivă teoretică particulară, cea luată de noi în calcul pentru
analiza persistenţei motivaţionale, este cea a analizei funcţionale, conform căreia
motivaţia în muncă este cel mai bine reprezentată ca un proces care implică două
sisteme psihologice interdependente: alegerea scopului („goal choice”) şi efortul
pentru atingerea scopului („goal striving”) (Gollwitzer, 1990; Heckhausen,
1991; Kanfer şi Hagerman, 1987; Kanfer, 1992, 1999).
Primul sistem implică dezvoltarea unor intenţii sau scopuri/obiective. Acestea
reprezintă stări viitoare dorite de către individ şi faţă de care individul se simte
implicat. Alegerea scopului sau a obiectivelor afectează direcţia acţiunii.
Teoriile cognitive ale motivaţiei, de exemplu, descriu alegerea scopului ca un
proces raţional de luare a deciziilor care este determinat de întâlnirea dintre
factorii personalităţii şi percepţia individuală a situaţiei. Cel de al doilea sistem,
efortul depus pentru atingerea scopului, se referă la procesele interne de
autoreglare (incluzând auto-monitorizarea, auto-evaluarea progresului personal
şi autoreglarea reacţiilor în funcţie de acest progres) care îl fac capabil pe angajat
să investească timp şi efort pentru atingerea scopului stabilit (în absenţa
constrângerii reprezentată de şef şi/sau atunci când întâmpină obstacole în
atingerea scopului). Cercetări recente arată că efortul pentru atingerea scopului
(„goal striving”) este legată de încrederea în forţele proprii, de abilităţile
/caracteristicile motivaţionale personale, de influenţa practicilor grupului de
muncă în care angajatul activează etc. (Constantin, 2004).
Din perspectiva celor două sisteme prezentate, procesul motivării implică
două dificultăţi potenţiale ale motivării în organizaţii (Kanfer, 1999): (1) una la
nivelul angajamentului sau dispoziţiei angajaţilor de a adopta /interioriza
obiectivele organizaţionale (componenta „will do” - operaţionalizată de noi ca
implicare motivaţională) şi (2) alta la nivelul competenţelor angajaţilor de a
susţine de-a lungul timpului şi a persista în acţiunile direcţionate spre atingerea
obiectivelor acceptate (componenta “can do” - operaţionalizată de noi sub
numele de persistenţă motivaţională).
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3. Persistenţă – persistenţă motivaţională. Delimitări conceptuale şi
abordări empirice
3.1. Abordări ale persistenţei în sarcină /acţiune
McDougall’s (1908), analizând instinctele şi impulsurile care motivează
comportamentele umane, este primul care concluzionează că persistenţa este o
funcţie a comportamentului orientat spre scop. Caracteristicile motivaţionale ale
persistenţei au fost surprinse în importante teorii clasice cum ar fi cea propusa de
K. Lewin (1951), cu referire la forţele câmpului social, la cea propusă de Vroom
(1964) cu referire la expectanţele angajaţilor cu privire combinaţia dintre efortul
depus, rezultatul aşteptat şi valenţa recompensei finale sau la cea propusă de
Bandura (1977) cu referire la auto-eficienţă.
Aşa cum subliniau Meier şi Albrecht (2003) într-o sinteză dedicată
conceptului de persistenţă, unele teorii evaluează persistenţa ca o funcţie a
motivaţiei, abilităţilor şi factorilor de mediu (Tinto, 1982), în timp ce altele
includ persistenţa ca un important element al motivaţiei individuale şi a
intenţiilor comportamentale (Bean, 1982). Wise (1996) elaborează un model al
motivaţiei şi performanţei în situaţii de evaluare din perspectiva persistenţei în
sarcină, în timp ce Meier şi Albrecht (2003) oferă un cadru teoretic al
persistenţei văzută ca parte a comportamentului orientat spre scop. Sunt autori
care preferă să identifice şi să analizeze factorii care pot fi asociaţi persistenţei:
locul controlului (James, 1984; Mischel, Zeiss şi Zeiss, 1974), dominantele
personalităţii (McGiboney şi Carter, 1993), succesul vocaţional (Stephenson,
1961; Staw şi Ross, 1980), inteligenţa emoţională (Harshorne, May şi Maller,
1929; Eysenck, 1953), tendinţele nevrotice (Wang, 1932; Eysenck, 1953).
Alţi autori preferă să analizeze persistenţa în diferite contexte sau situaţii de
viaţă. De exemplu, Robinson (2003) a studiat importanţa identităţii ca mediator
al integrării instituţionale şi ajunge la concluzia că identitatea studenţilor
mediază impactul integrării academice asupra persistenţei în instituţie. Graves
(1995) demonstrează faptul că liderii persistenţi în sarcină sunt evaluaţi mult mai
pozitiv de către subordonaţi, sunt consideraţi mult mai responsabili şi sunt văzuţi
ca având mai multe abilităţi de leadership comparativ cu liderii non-persistenţi.
Ponton, Derrick şi Carr (2005) vorbesc de relaţiile dintre inventivitate şi
persistenţa în învăţarea autonomă a adulţilor, în timp ce Castles (2004) ajunge la
definirea unui model al persistenţei în 12 factori.
Există şi încercări de analiză a persistenţei prin raportare la perseverenţa
afectivă sau cognitivă sau la factorii inteligenţei emoţionale. Sherman şi Kim
(2004) argumentează faptul că există evidenţe neuropsihologice consistente care
sugerează că cele două sisteme – afectiv si cognitiv - sunt separate şi a fost
demonstrată persistenţa afectului în absenţa oricăror cogniţii (Johnson, Kim şi
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Risse, 1985) sau tendinţa afectului de a persevera în ciuda informaţiilor
contradictorii primite (Lerman şi colab., 1991). Totuşi, în opinia autorului
menţionat, aceste studii nu asigură argumentare directă a existenţei perseverenţei
afective sau a asocierii ei cu perseverenţa motivaţională. În schimb, Eniola şi
Adebiyi (2007) argumentează empiric că inteligenţa emoţională şi stabilirea
scopurilor măreşte motivaţia în muncă a studenţilor cu deficienţe de vedere,
pentru autorii menţionaţi stabilirea scopurilor fiind văzută ca o componentă
cheie a persistenţei motivaţionale. Pe de altă parte, Belschak, Verbeke şi
Bagozzi (2006) analizează perseverenţa şi strategiile de concentrare pe sarcină
prin raportare la anxietatea socială, ajungând la concluzia că perseverenţa în
aplicarea procedurilor de vânzare şi în concentrarea pe sarcină pot fi două
strategii de reducere a anxietăţii sociale generate de contactul cu clientul. Dintr-o
altă perspectivă, Link (2006), încercând să prezică persistenţa şi performanţa
noilor intervievatori telefonici, argumentează faptul că facilităţile fizice ale locului
de muncă, programul de lucru şi programul de instruire sunt mult mai relevante
în a prezice persistenţa în muncă, în timp ce atributele personale, incluzând
abilităţile de intervievare, experienţa anterioară şi atitudinea pozitivă şi realistă
faţă de ancheta prin interviu, sunt mai slab legate de performanţa în muncă.
Houser-Marko şi Sheldon (2006) propun constructul “Self-As-Doer” pentru
a-i desemna pe toţi cei care au obişnuinţa de a practica cu consecvenţă un anumit
comportament (a face jogging, a ţine diete, a practica un sport de amatori etc.)
nu ca parte a unui angajament motivaţional, ci mai degrabă ca parte a identităţii
personale. Autorii menţionaţi demonstrează empiric că astfel de persoane (“SelfAs-Doer”) au o persistenţă comportamentală mult mai mare şi în efortul de
atingere a unor obiective nelegate de hobby-ul lor, independent de alte variabile
ca expectanţe (expectancy), concordanţă cu sine (self-concordance), implicare
(commitment) sau nevrozism (neuroticism).
O abordare mai consistentă a persistenţei ca trăsătură de personalitate o
realizează cercetătorii dedicaţi modelului Big Five. Aceştia propun factori de
personalitate numiţi fie „Persistence” fie „Industriousness” fie „Perseverance”
sau „Self-Discipline”, în funcţie de preferinţele fiecărui autor, factori integraţi
celui general de „Conştiinciozitate”. De exemplu, Goldberg (1990)
operaţionalizează factorul „Self-discipline” ca abilitatea de a persista în sarcini
dificile sau neplăcute până ce sunt realizate. O limită a acestor abordări este dată
de faptul că semnificaţia concretă a fiecărui factor şi maniera de operaţionalizare
cu ajutorul itemilor este diferită de la autor la autor. În plus, se obţine un scor
general al persistenţei, ca factor de personalitate, fără a se izola componentele
afective, cognitive sau motivaţionale. Altfel spus, persistenţa / perseverenţa
măsurată cu ajutorul acestor scale poate fi generată de numeroşi factori inclusiv
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de cei de natură psihopatologică, fără a şti care este semnificaţia reală a unor
scoruri înalte la acest factor.
3.2. Abordări ale persistenţei motivaţionale
Neuman şi colab. (1990) definesc persistenţa motivaţională ca fiind
deprinderea individului de a depăşi obstacolele si de a persevera în căutarea
soluţiilor pentru probleme, in ciuda circumstanţelor ostile, în timp ce Wise
(1996) defineşte persistenţă motivaţională ca fiind dată de capacitatea de a
rezista în faţa tentaţiei de a ceda, atunci când un efort susţinut este cerut.
Persistenţa motivaţională poate fi înţeleasă şi ca un comportament observabil
care determină individul să renunţe uşor sau să depună efort îndelungat atunci
când sarcinile devin dificile (Meier şi Albrecht, 2003).
Cercetările din anii ’70 şi ’80 arată că motivele cărora studenţii atribuie
reuşita sau eşecul pot face o diferenţă în ceea ce priveşte efortul pe care îl vor
depune mai târziu în sarcini similare. Studenţii care se auto-percep ca fiind
competenţi vor accepta provocările cu mai mare probabilitate decât cei care se
îndoiesc de abilitatea lor de a atinge performanţe. Dweck (1986, apud. Gayer şi
colab., 1994) a iniţiat o ipoteză alternativă pentru originile comportamentului
persistent. Ea a afirmat că, în privinţa achiziţionării de noi informaţii sau
deprinderi, copiii care sunt motivaţi de căutarea şi urmărirea scopurilor depun
efort mai mare, comparativ cu cei motivaţi de obţinerea unor evaluări favorabile.
Primii vor căuta provocări, vor persista în ciuda obstacolelor şi vor exercita un
efort substanţial. În contrast, copiii care sunt motivaţi să obţină evaluări
favorabile din partea celorlalţi lucrează pentru a atinge performanţa, dar au
tendinţa de a evita provocările şi au o persistenţa motivaţională limitată.
Deşi persistenţa a fost studiată ca un element al realizării motivaţionale şi al
auto-eficacităţii, încercările de operaţionalizare a persistenţei motivaţionale cu
ajutorul unor probe standardizate sunt destul de limitate. Din nefericire, sunt
acordul dintre cercetători este scăzut în ceea ce priveşte modul de măsurare a
persistenţei motivaţionale. Scala de inteligenţă Stanford - Binet (editia a 4-a) are
o secţiune prin care evaluatorul poate observa comportamentul de persistenţă.
Unii cercetări şi-au propus să măsoare acest concept furnizându-le indivizilor
sarcini foarte dificile sau imposibil de rezolvat, în timp ce alţii au utilizat teste cu
grile de observaţie pentru a măsura comportamente reprezentând indicatori ai
persistenţei (Gayer şi colab., 1994). În mod similar, Campbell (1981) a măsurat
persistenţa motivaţională în context experimental, furnizând indivizilor sarcini
nerezolvabile sau foarte dificile. Ponton, Derrick şi Carr (2005) dezvoltă un
inventar al persistenţei adultului care învaţă. Castles (2004), abordând aceeaşi
tematică (persistenţa în învăţare la adulţi), ajunge la definirea unui model al
persistenţei în 12 factori, fiind printre puţinii autori care propune un model şi
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propune spre validare un chestionar de evaluare a persistenţei motivaţionale. Din
păcate, proba propusă de Castles nu a fost confirmată sub aspectul fidelităţii sau
validităţii predictive sau de construct.
Pornind de analiza studiilor descrise succint mai sus, de la nevoia de
diferenţiere între aspectul soft al motivaţiei (implicarea motivaţională) şi cel
hard (persistenţa motivaţională) şi de la nevoia practicienilor de a avea o probă
de evaluare a persistenţei motivaţionale, am decis construirea unei probe care să
permită evaluarea motivaţiei în context organizaţional.
3. Construcţia şi validarea probei PM 3
3.1. Operaţionalizarea probei şi construcţia itemilor
Scopul principal al acestei cercetări a fost construirea unui chestionar de
evaluarea persistenţei motivaţionale ţinând cont de sugestiile oferite de modele
propuse de Sheldon şi Elliot (1999), Deci şi Ryan (2000), Oettingen şi
Gollwitzer (2001).
În cadrul unui grup de experţi6 (cadre didactice universitare şi studenţi) în
intervalul martie 2006 – martie 2007 am izolat conceptual 8 factori descrişi în
literatura de specialitate ca fiind cei care condiţionează persistenţa
motivaţională. În construirea itemilor am luat în calcul mai multe perspective
diferite de definire şi interpretare persistenţei motivaţionale, deşi drept cadru
general am folosit paradigmele propuse de autorii citaţi mai sus.
3.1.1. Factorii chestionarului
În cadrul activităţii de grup, cei 8 factori au fost descrişi succint astfel:
1. EFORT - energia pe care o persoană o pune în slujba atingerii unor
obiective motivaţionale; forţa cu care o persoană duce la îndeplinire acţiuni
orientate spre scop.
2. ÎNCREDERE – încrederea pe care o persoană o are în capacitatea sa de aşi folosi abilităţile în slujba atingerii obiectivelor stabilite anterior; a face faţă
problemelor sau provocărilor profesionale.
3. PERSEVERENŢĂ - perseverenţa în efortul direcţionat spre atingerea unor
obiective stabilite anterior; a rezista motivaţional în ciuda obstacolelor,
dificultăţilor sau duratei sarcinii; încăpăţânarea orientată spre atingerea
obiectivelor stabilite anterior.
6

E-team este o echipă de cercetare mixtă studenţi - cadre didactice – absolvenţi, cu peste 45 de
membri şi un program de cercetare care presupune întâlniri de lucru săptămânale de minim 2 ore
pe săptămână.
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4. SCOP – căutarea şi alegerea unor obiective incitante; a schiţa mintal
strategii de atingere a acestor obiective; a fi atent la noi oportunităţi şi a fi cu un
pas înaintea celorlalţi.
5. ORGANIZARE – planificarea şi organizarea efortului în vederea atingerii
obiectivelor dificile; a identifica resurse necesare, a crea condiţiile necesare
realizării sarcinilor; a urmări cu consecvenţă aplicarea pas cu pas a etapelor
planificate anterior.
6. CONCENTRARE – focalizarea pe esenţial, pe activităţile asociate
scopului şi motivaţiei principale; a fi absorbit de ceea ce face; a fi rezistent la
factorii perturbatori.
7. OBSTACOL – a insista în faţa obstacolelor, a căuta şi găsi soluţii
alternative de depăşire constructivă a lor, a folosi flexibilitatea în sensul găsirii
unei soluţii alternative de atingere a obiectivelor iniţiale.
8. AMBIŢIE – ambiţia, nevoia de a fi în competiţie şi de a-i întrece pe ceilalţi
sau de a realiza mereu mai mult; dorinţa de a fi cel mai bun; predilecţia de a se
compara cu cei mai buni.
3.1.2. Etape de construcţie şi validare
Iniţial au fost propuşi un număr mare de itemi care au fost analizaţi în cadrul
grupului de lucru şi au fost reţinuţi 122 de itemi ca fiind corect formulaţi. Aceşti
122 de itemi au fost propuşi spre evaluare unui grup de 20 de subiecţi (alţii
decât cei care au participat la redactarea itemilor) pentru evaluarea validităţii de
conţinut prin proba experţilor. Am verificat măsura în care fiecare item, într-o
prezentare aleatorie, este recunoscut şi alocat corect uneia dintre cele 8 dimensiuni
descrise anterior. În urma acestui proces au fost eliminaţi 32 de itemi datorită
dispersiei mari (variabilităţii cu care experţii i-au atribuit diferiţilor factori, alţii
decât cei presupuşi de noi). Chestionarul obţinut astfel a fost aplicat pe un lot de
134 de subiecţi din populaţia generală şi au fost analizate rezultatele. În urma
analizei consistenţei interne au fost eliminaţi 26 de itemi şi reţinuţi 64 de itemi în
forma finală a chestionarului (câte 8 itemi pentru fiecare dintre cei 8 factori).
3.2. Verificarea calităţilor de bază ale probei
Forma finală a Chestionarului PM3 (64 de itemi) a fost aplicată pe un lot de
122 de subiecţi pentru a verifica pertinenţa ideii de operaţionalizare, consistenţa
internă pe factori şi capacitatea discriminativă pe itemi. Lotul investigat era
relativ echilibrat pe principalele variabile socio-demografice: gen (masculin =
54.9%, feminin = 45.1%) studii (gimnaziale = 15.6%, liceale = 51.6%,
universitare = 31.1%) sau venituri (sub 100 euro = 8.2%, între 100-200 euro =
7.4%, între 200-300 euro = 15.6%, între 300-500 euro = 11.5%, între 500-700
euro = 5.7%, între 700-1000 euro = 1.6%, peste 1500 euro = .8%)
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3.2.1. Consistenţa internă
Factorii chestionarului PM 3 au obţinut pe acest lot (122 de subiecţi)
următorii coeficienţi de consistenţă internă (Alpha Cronbach):
1.
Efort
= 0,784
2.
Încredere
= 0,877
3.
Persistenţă
= 0,821
4.
Scop
= 0,737
5.
Organizare
= 0,865
6.
Concentrare
= 0,791
7.
Obstacol
= 0,728
8.
Ambiţie
= 0,847
3.2.2. Analiza factorială
Rezultatele indică o soluţie cu un singur factor secundar. Altfel spus am
obţinut un singur factor într-o analiză factorială, ceea ce confirmă faptul că cele
8 dimensiuni operaţionalizate de noi se subsumează unui factor unic, precis
individualizat: persistenţa motivaţională.
Total Variance Explained

Factor
1
2
3
4
5
6
7
8

Total
5,667
,610
,415
,385
,325
,223
,193
,182

Initial Eigenvalues
% of Variance
Cumulative %
70,834
70,834
7,628
78,462
5,186
83,648
4,815
88,464
4,058
92,522
2,787
95,309
2,416
97,725
2,275
100,000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
5,344
66,799
66,799

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Scree Plot

Factor Matrixa

6

5

INCREDER
PERSI STE
OBSTACOL
EFORT
CONCE NTR
ORGANIZA
AMBITIE
SCOP

Error!
4

3

Eigenvalue

2

Fac tor
1
,885
,865
,854
,825
,806
,804
,779
,708

Extraction Method: Principal A xis Factoring.
a. 1 factors extracted. 4 iterations required.

1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Factor Number

Figura 1. Date ale analizei factoriale a factorilor chestionarului P.M.3.
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3.3. Indici ai validităţii concurente, convergente şi de diferenţiere
Forma finală a Chestionarului PM3 (64 de itemi) a fost aplicată pe trei loturi
distincte, în paralel cu alte probe de evaluare a personalităţii, în vederea
verificării calităţilor psihometrice ale chestionarului. Rezultatele prezentate în
continuare fac referire la „Forma A” a chestionarului PM3, cea care permite
analize de tip corelaţional. Există şi „Forma B” a chestionarul PM3, cea care este
destinată analizelor calitative, caz în care nu sunt relevante metodele clasice de
analiză statistică.
Cele trei loturi pe care a fost aplicat chestionarul PM3 („Forma A”) au fost
următoarele:
o 122 subiecţi din populaţia generală (caracteristicile lotului sunt descrise
mai sus), aparţinând diferitelor categorii de vârstă, gen, studii sau nivel de
venituri;
o 108 subiecţi - agenţi de vânzări pentru produse farmaceutice (persoane
provenind dintr-o firmă cu activitate în domeniul producţiei şi comercializării
medicamentelor);
o 26 subiecţi cu funcţii de conducere (evaluate în cadrul unui contract de
consultanţă, persoane provenind dintr-o firmă cu activitate în domeniul vânzărilor).
În continuare, vom face o prezentare succintă a principalelor date obţinute pe
lotul de 122 de subiecţi, urmând ca la datele obţinute pe celelalte două loturi să
facem referire doar dacă există diferenţe notabile faţă de lotul iniţial de 122 de
subiecţi.
3.3.1. Persistenţă motivaţională şi stima de sine
Analizând corelaţiile stabilite între factorii care contribuie la conturarea unei
persistenţe motivaţionale mari observăm că stima de sine pozitivă (Chestionar
A.S.I., Constantin, 2007), este în mod constat asociată cu valori mai mari la
factorii determinanţi ai persistenţei motivaţionale.
Correlations
Pearson Correlation

stima_de_sine
autodepreciere
infatuare
dezirabilitate
incorectitudine
liar

PERSEV
EFORT
INCREDERE EREN'TA
.413**
.403**
.411**
-.295**
-.188
-.165
.260*
.231*
.290**
-.269*
-.159
-.093
.152
-.021
-.022
-.063
.087
.028

SCOP
.489**
-.139
.414**
.001
-.151
-.107

ORGANI ZA CONCEN
RE
TRARE
OBSTACOL AMBITIE
.403**
.391**
.400**
.417**
-.142
-.238*
-.162
-.188
.300**
.223*
.200
.320**
-.199
-.221*
-.238*
-.059
-.085
.069
.043
-.062
-.140
-.015
-.068
-.053

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).

Figura 2. Corelaţii între factorii chestionarului P.M.3 şi factorii stimei de
sine (Chestionar A.S.I., Constantin T., 2007)
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În plus, persoanele care au o părere extrem de bună despre sine (infatuare)
tind să aibă scoruri mari la factorii scop, ambiţie, organizare şi perseverenţă, în
timp ce cele care tind să ofere răspunsuri predominant pozitive la întrebările
dezirabile social (dezirabilitate) se recunosc ca fiind mai puţin capabile de efort,
organizare, concentrare şi capacitate de a depăşi obstacolele. În acest din urmă
caz, corelaţiile, deşi semnificative, sunt de putere slabă sau mică, indicând mai
degrabă tendinţe decât legături certe.
3.3.2. Persistenţă şi dimensiunile accentuate ale personalităţii.
În relaţiile dintre factorii persistenţei motivaţionale şi factorii accentuaţi de
personalitate (Chestionar DA 307, Constantin, T. 2007), se detaşează ca
importanţă relaţiile stabilite cu factorul hipertimie (corelaţii pozitive medii). Cu
cât o persoană are mai multe resurse energetice (hipertimie), cu atât are tendinţa
de a depune mai mult efort, de a avea încredere în capacitatea personală de a
face faţă situaţiei, de a fi perseverent şi capabil de a depăşi obstacolele etc.
Interesante sunt şi relaţiile stabilite între tendinţele accentuate de tip nevrotic
(corelaţii negative) şi capacitatea (slabă) de definire a scopurilor, persistenţa
(redusă) şi capacitatea (slabă) de organizare.
Correlations
Correlation Coefficient
Spearman's rho

demonstrativ
hiperexact
hiperperseverent
nestapanit
hipertimic
distimic
labil
exaltat
anxios
emotiv
nevroticul
dependentul

EFORT
,189
,123
-,096
-,074
,412**
-,152
-,065
,006
-,160
,027
-,243*
-,047

INCRE
PERSIS
DERE
TENTA
SCOP
,137
,196
,258*
,024
,049
,141
-,010
-,066
,152
,007
-,039
,189
,305**
,405**
,254*
-,160
-,165
-,088
-,140
-,061
,046
-,229*
-,133
,008
-,208
-,220*
-,193
-,110
-,142
,027
-,175
-,314** -,241*
-,241*
-,194
-,077

ORGANI
CONCEN
OBSTA
ZARE
TRARE
COL
AMBITIE
,353**
,175
,182
,179
,221*
,206
,022
,067
-,037
-,064
-,025
-,024
-,008
-,150
-,014
,111
,324**
,375**
,369**
,288**
-,140
-,082
-,180
-,190
-,094
-,180
-,068
,068
-,022
,005
-,117
,112
-,098
-,180
-,186
-,156
-,036
,024
-,099
,090
-,243*
-,179
-,206
-,196
,045
-,053
-,156
-,055

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Figura 3. Corelaţii între factorii chestionarului P.M.3 şi dimensiunile
accentuate ale personalităţii (Chestionar DA 307 , Constantin, T. 2007).

Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei

17

3.3.3. Persistenţă şi factorii modelului Big Five.
Luând în calcul relaţiile dintre factorii persistenţei motivaţionale şi factorii
modelului Big Five (B.F. II. Constantin T, 2006), singurele corelaţii
semnificative sunt cele stabilite între factorul ambiţie şi factorii extroversiune
(corelaţii pozitive) şi nevrozism (corelaţii negative). Altfel spus, cu cât o
persoană este mai ambiţioasă, cu atât este mai extrovertită şi mai stabilă
emoţional.
Correlations
Spearman's rho
Correlation Coefficient

Sociabil (extroversiune)
Ambitios (constiinciozitate)
Discret (agreabilitate)
Explorator (deschidere)
Defensiv (nevrozism)

EFORT
,171
,024
-,088
,047
-,280*

INCRE
DERE
,109
,066
,053
,204
-,165

PERSI S
TENTA
,136
-,004
,006
,131
-,189

SCOP
,103
,089
-,207
,150
-,202

ORGANI
ZARE
,116
-,036
-,080
-,043
-,203

CONCEN OBSTA
TRARE
COL
,188
,096
,059
,062
-,055
,024
,083
,117
-,218*
-,107

AMBITIE
,318**
,118
-,206
,184
-,391**

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).

Figura 4. Corelaţii între factorii chestionarului PM3 și factorii modelului Big
Five (Chestionar B.F. II. Constantin T, 2006).
3.3.4. Diferenţe între loturile investigate
Pe lotul de 108 de persoane - agenţi de vânzări, am identificat aceleaşi relaţii
semnificative între factorii Chestionarul PM3 (persistenţă motivaţională) şi cei ai
Chestionarul DA 307 (dimensiuni accentuate), cele menţionate mai sus. Excepţie
face doar faptul că pe lotul de agenţi de vânzări dimensiunea hiperperseverenţă
corelează pozitiv şi de intensitate medie (r între 0,262 şi 0,470, p <0,05) cu
factorii efort, perseverenţă, scop, organizare concentrare şi ambiţie ai
persistenţei motivaţionale.
În mod similar, pe lotul de 26 de manageri, hipertimia, ca trăsătură de
personalitate, corelează puternic semnificativ doar cu dimensiunile efort (r =
0,608) şi perseverenţă (r = 0,440 p <0,05), fără a corela însă cu celelalte
dimensiuni ale personalităţii accentuate. Tot pe acest lot, hiperexactitatea
corelează cu factorul perseverenţă (r = 0,543; p <0,05) şi cu factorul organizare
(r = 0,440; p <0,05).
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4. Concluzii
Validitatea de conţinut pentru itemii probei construite de noi (Chestionar PM
3) a fost verificată prin proba experţilor, în timp ce consistenţa internă a probelor
(măsură a fidelităţii şi estimare a pragului maxim al validităţii) a fost probată pe
multiple loturi de subiecţi, obţinând valori superioare pragului de 0,700 (Alpha
Cronbach). Chiar în momentul redactării prezentului proiect, chestionarele
construite de noi trec printr-un proces de dezvoltare pentru a surprinde întreaga
plajă de semnificaţii a fiecărui factor şi printr-un proces de validare concurentă.
Avem in derulare şi studii de verificare a fidelităţii şi a validităţii de criteriu
(validitate predictivă) şi un studiu intercultural de validare a acestei probe și de
analize comparative pe populaţia românescă şi italiană (în colaborare cu
Universitatea din Florenţa, Italia).
Credem că am obţinut o probă de evaluare a persistenţei motivaţionale cu o
bună consistenţă internă pe factori, cei 8 factori integrându-se coerent şi
consistent într-un factor general, factorii chestionarului fiind bine individualizaţi,
independenţi, corelând slab sau deloc cu alţi factori independenţi. Datele
obţinute confirmă existenţa unei probe capabile să surprindă diferenţiat valori
pentru fiecare dintre cei 8 factori investigaţi, probă cu o consistenţă bună pe
factori indiferent de varianta de operaţionalizare.
5. Studii în derulare şi intenţii viitoare
În acest stadiu al cercetării, ne propunem aprofundarea analizei pe acest
subiect insuficient studiat la nivel naţional şi abordat ne-unitar la nivel
internaţional (persistenţa motivaţională).
Într-o primă etapă, ne propunem analiza rolului pe care îl au variabilele
motivaţionale (implicare şi persistenţă motivaţională) în trăirea sentimentului de
implicare emoţională a angajaţilor în viaţa organizaţională şi în definirea
nivelului de performanţă individuală. Cercetarea (în curs de finalizare) vizează
un lot de 765 de subiecţi din diferite tipuri de organizaţii (firme private,
administraţie publică, spitale, ONG,) şi s-a realizat cu ajutorul a două probe de
evaluare a motivaţiei (Chestionar IM – „Implicare motivaţională” (4 factori);
Chestionar PM3 – „Persistenţă motivaţională” (8 factori); Constantin 2007), şi a
unei scale cu 12 itemi construiţi după modelul Q12, propus de Gallup.
Într-o a doua etapă, ne propunem analiza valenţelor afective şi cognitive ale
persistenţei motivaţionale prin raportarea chestionarului PM3 la scale de
persistenţă afectivă şi cognitivă validate la nivel internaţional. Nu avem
informaţii despre existenţa unor astfel de studii realizate la nivel internaţional.
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Mai mult, printr-o serie de experimente dorim să explorăm condiţionările
contextuale ale persistenţei în muncă, controlând variabilele tipul sarcinii şi
natura recompensei. Astfel, de la validarea teoretic-conceptuală trecem la
validarea predictivă, relevante pentru transferul expertizei ştiinţifice la nivel
aplicativ.
În paralel, folosind oportunitatea oferită de semnarea unui acord ce cercetare
(nefinanţat) cu Universitatea din Florenţa (Psicologia/Psicologia del Lavoro e
delle Organizzazioni, Prof. Patrizia Meringolo) pe tema motivaţiei în muncă,
realizăm o aplicare a Chestionarului PM3 pe populaţia italiană, în contextul
organizaţional al muncii şi făcând primul pas spre analiza persistenţei
motivaţionale dintr-o perspectivă interculturală.
Nu în ultimul rând, rezultatele cercetării ne vor permite fundamentarea unui
cadru teoretic-conceptual şi validarea unei probe de analiză a persistenţei
motivaţionale cu implicaţii în evaluarea şi optimizarea motivaţiei pentru învăţare
(în context educaţional) şi a motivaţiei în muncă (în context organizaţional).
Abstract: Starting with the theoretical perspective of functional analysis on motivation
for work (Kanfer, 1999), we’ve proposed to construct a standard measure to evaluate the
motivational persistence that is defined as being the tendency to persist in direct actions
to achieve proposed goals, to invest time and effort and energy to achieve the established
goal, not to abandon. We’ve considered 8 factors described in literature as being those
that condition the motivational persistence (effort, confidence, perseverance, goal,
organization, concentration, obstacle and ambition). So we’ve constructed a standard
measure to evaluate the motivational persistence which has two sections: one that aims
the direct evaluation on a scale in 6 steps of the extent according to which 64 behaviors
were present in the former professional activity of the subject; the other supposes
hierarchical behaviors considered typical for individual describing (series of 8
hierarchies containing one item from each one of the 8 factors). The questionnaire was
applied on different samples of subjects to test if the modality we’ve constructed the
factors was suitable, to test the intern consistency of each factor and the discriminative
capacity if each item. The results confirm the existence of a suitable measure capable to
distinguish the values for each one of the 8 factors investigated measure that has a good
consistency of each factor.
Résumé: En partant de la perspective théorique de l’analyse fonctionnelle de la
motivation pour le travail (Kafner, 1999) nous nous sommes proposés de construire une
épreuve standardisée d’évaluation de la persistance motivationnelle définie comme la
tendance de persister dans les activités dirigées vers les objectifs proposés, d’investir du
temps, de l’effort et de l’énergie pour atteindre les buts établis, de ne pas abandonner.
Nous avons opérationnalisé 8 facteurs décris dans la littérature de spécialité comme ceux
qui conditionnent la persistance motivationnelle (effort, confiance, persévérance, but,
organisation, concentration, obstacle et ambition) On a construit donc, une épreuve

20

Ticu Constantin, Ingrid Iarcuczewicz, Loredana Constantin,
Anca Fodorea, Liliana Căldare

d’évaluation de la persistance motivationnelle ayant deux sections : l’une visant
l’évaluation directe sur une échèle de six marches de la mesure dans laquelle soixantequatre comportements ont été présents dans l’activité professionnelle antérieure du
sujet ; une deuxième sollicitant l’hiérarchisation des comportements différents
considérés caractéristiques pour la description individuelle.(des séries de huit hiérarchies
chacune avec un item de chaque de ces huit facteurs) . Le questionnaire ainsi résulté a
été appliqué sur différents lots de sujets pour prouver la pertinence de l’idée
d’opérationnalisation, la consistance interne sur les facteurs et la capacité discriminative
sur les items. Les données obtenues confirment l’existence d’une épreuve capable de
surprendre d’une manière différente des valeurs pour chaque de ces huit facteurs
investigués, épreuve avec une bonne consistance sur les facteurs.
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