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Rezumat: Resursele umane înalt calificate constituie factorul esenţial al creaţiei şi al difuziei cunoştinţelor
ştiinţifice şi tehnologice. Societatea românească contemporană trebuie să se alinieze standardelor europene şi
internaţionale în vederea creşterii calităţii cercetării și inovării şi deci a creşterii continue a nivelului competenţei profesionale a cercetătorilor. În această lucrare este prezentat un aspect important al activităţii profesionale a cercetătorilor și anume satisfacţia în muncă, cu efecte importante la nivel personal şi la nivelul organizaţiei în care se desfăşoară activitatea. Stabilirea corectă a corelaţiei dintre satisfacţia în muncă şi variabile de
personalitate ale individului poate identifica creșterea satisfacţiei individuale şi eficientizarea randamentului
colectiv. Pentru identificarea experienţei existente în Uniunea Europeană, lucrarea prezintă două studii de caz și
anume: un studiu transversal naţional la nivelul Portugaliei privind gradul de satisfacţie în muncă al cadrelor
universitare din instituţiile portugheze de învăţământ superior și o metodologie de studiu a motivaţiei pentru
educaţie bazată pe cercetarea opiniilor cadeţilor din Universitatea Naţională Militară Vasil Levski, Bulgaria.
Cuvinte cheie: muncă, profesiune, motivație a muncii, satisfacție a muncii.

Impact of work satisfaction on research activity.
Case studies
Abstract: Highly qualified human resources are the key factor in the creation and diffusion of scientific and
technological knowledge. Contemporary Romanian society must align with European and international standards in order to increase the quality of research and innovation and thus to further increase the level of
professional competence of researchers. This paper presents an important aspect of the professional work of
researchers, namely work satisfaction, with important effects at personal level and the level of organization in
which activity is carried out. Correctly establishing the correlation between work satisfaction and individual
personality variables can identify an increase of individual satisfaction and collective performance efficiency.
In order to identify the existing experience in the European Union, the paper presents two case studies,
namely: a cross-national study on the level of job satisfaction of the Portuguese higher education institutions
and a methodology for studying the motivation for education founded on research of the opinions of cadets
from the Vasil Levski National Military University, Bulgaria.
Keywords: work, profession, work motivation, job satisfaction.

1. Introducere
Ţările dezvoltate, atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara ei, pun un mare accent pe
cunoaştere şi inovare, ca factori esenţiali ai dezvoltării şi performanţei economice. Resursele
umane înalt calificate constituie factorul esenţial al creaţiei şi al difuziei cunoştinţelor ştiinţifice şi
tehnologice.
Conform manualului Frascati [12]: „Cercetătorii sunt profesionişti implicaţi în elaborarea
sau dezvoltarea de cunoştinţe, produse, procese, metode şi sisteme noi și în gestionarea proiectelor
în cauză. Ei desfășoară activități de cercetare și perfecționează sau dezvoltă concepte, teorii,
modele, instrumente de tehnică, programe software sau metode operaționale. Din motive practice,
candidații la doctorat angajați în cercetare și dezvoltare ar trebui să fie numărați ca cercetători.”
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Europa a rămas în urma principalilor săi competitori de la nivel global în ceea ce priveşte
cercetarea şi inovarea. În anul 2011, cheltuielile în domeniul cercetării şi dezvoltării s-au ridicat la
puţin peste 2% din PIB-ul Europei. Această cifră este mult sub valorile înregistrate de SUA, Japonia şi Coreea de Sud, investiţiile Chinei în acest domeniu înregistrând o tendinţă rapidă de creştere.
Deoarece cercetătorii ocupă un loc central în cadrul economiei bazate preponderent pe
cunoaștere, statele membre ale UE sunt încurajate ca, până în anul 2020, să investească 3% din PIB
în cercetare-dezvoltare, preconizându-se crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă şi creșterea
PIB-ului UE cu aproximativ 800 de miliarde de euro în fiecare an.
În acest context, societatea românească contemporană trebuie să se alinieze standardelor
europene şi internaţionale în vederea creşterii calităţii cercetării și inovării şi deci a creşterii continue a nivelului competenţei profesionale a cercetătorilor.
În această lucrare este prezentat un aspect important al activităţii profesionale a cercetătorilor
și anume satisfacţia în muncă, cu efecte importante la nivel personal şi la nivelul organizaţiei în
care se desfăşoară activitatea.
Stabilirea corectă a corelaţiei dintre satisfacţia în muncă şi variabile de personalitate ale
individului poate identifica creșterea satisfacţiei individuale şi eficientizarea randamentului colectiv.

2. Relaţia dintre motivaţia şi performanţa în muncă.
Optimul motivaţional
Munca [13] constituie „totalitatea manifestărilor umane conştiente, mentale şi operaţionale,
prin care omul acţionează asupra mediului, asupra lui însuşi şi a celorlalţi oameni pentru a-și
satisface trebuinţe, interese, aspiraţii, a atinge diverse scopuri etc.”
Profesiunea [13] defineşte „volumul cunoştinţelor generale şi de specialitate, aptitudinile şi
atitudinile necesare unei persoane pentru efectuarea unui tip de muncă, generat de diviziunea
specifică a muncii.”
În cadrul profesiunii se efectuează specializarea. În unele cazuri, specializarea solicită calificare de lungă durată şi o formaţie aparte, deoarece este extrem de greu să se treacă de la o
specialitate la alta.
Specialitatea constituie „o parte a cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor care dau conţinut
unei profesiuni. Aceasta este generată de diviziunea în detaliu a muncii şi defineşte activitatea
desfăşurată de forţa de muncă în condiţiile concrete ale locurilor de muncă.”
Profesiunile îndeplinesc: funcţii generale (cum ar fi: satisfacerea necesităţilor umane, realizarea solidarităţii umane, mijloc de realizare a diviziunii muncii), precum și funcţii în raport cu
individul (cum ar fi: sursă de venit, instrument de realizare şi satisfacţie umană, instrument de
valorificare a pregătirii şi capacităţilor personale, cadru de socializare prin muncă etc.).
Motivaţia este „o stare internă energizatoare şi direcţionată în acelaşi timp, ce constituie
ansamblul stărilor de necesitate de satisfăcut şi îl impulsionează şi îl determină pe individ să şi le
satisfacă [13].”
Motivaţia muncii implică un set de procese care determină stăruinţa unei persoane de a aloca
resurse personale într-o serie de posibile acţiuni cu impact asupra realizărilor organizaţionale [9],
precum şi intenţia angajaţilor de a-şi îndrepta eforturile spre realizarea obiectivelor organizaţionale
şi satisfacerea nevoilor individuale [4]. Motivaţia angajaţilor la locul de muncă poate fi evaluată
prin investigarea atitudinilor (de exemplu satisfacţia) sau a comportamentului şi prin evaluarea
performanţei acestora.
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Munca ar trebui să fie o sursă de satisfacţie pentru angajaţii care intenţionează să-şi folosească abilităţile pentru a atinge standarde înalte de performanţă [15]. Motivaţia şi satisfacţia sunt
legate de performanţa individuală care poate fi influenţată pozitiv sau negativ.
Semnificaţia, responsabilitatea pentru rezultatele muncii şi cunoaşterea rezultatelor activităţii
de muncă sunt stări psihologice care pot apărea atunci când locurile de muncă sunt proiectate să
conţină cinci caracteristici: diversitatea calificărilor, identitatea sarcinilor, semnificaţia sarcinilor,
autonomia şi feedback-ul. Figura 1 evidenţiază relaţiile stabilite între caracteristici care pot fi
proiectate pentru desfăşurarea profesiunii la locul de muncă, efectele psihologice ale acestor caracteristici (cum ar fi responsabilitatea pentru rezultatele muncii) şi rezultatele angajaţilor şi organizaţiilor (cum ar fi satisfacţia şi performanţa muncii).

Figura 1. Relaţia dintre caracteristicile profesiunii la locul de muncă şi
performanţele muncii angajaţilor [16]

3. Satisfacția muncii în activitatea de cercetare
3.1. Generalități
Satisfacţia muncii este definită de Constantin T. [2] ca fiind „starea emotivă pozitivă ce
rezultă din opinia personală a unui angajat asupra muncii sale sau asupra climatului de muncă”, în
timp ce G. Johns [8] consideră satisfacţia în muncă „o colecţie de atitudini pe care le au oamenii
referitoare la munca lor“.
Satisfacţia muncii depinde de caracteristicile individului, precum și de caracteristicile postului de muncă (activităţi, ambianţă fizică, înțelegere între colegii, stil de management, salarizare,
recompense etc.) [13].
Există două aspecte ale satisfacţiei. Satisfacţia parţială sau satisfacţia de faţetă înseamnă
tendinţa unui angajat de a fi satisfăcut mai mult sau mai puţin de diferite aspecte ale muncii sale
(satisfacţia financiară, satisfacţia în relaţia cu colegii, satisfacţia faţă de condiţiile de muncă etc.).
Cercetările lui E. A. Locke în 1976 [10], continuate de G. Johns în 1998 [8], au identificat cele mai
importante faţete ale satisfacţiei și anume: munca însăşi, salariul, promovările, recunoaşterile,
beneficiile, condiţiile de lucru, colegii de muncă şi politica organizaţională. Cel de-al doilea aspect
este satisfacţia generală, care reprezintă suma atitudinilor pe care le au indivizii faţă de diferitele
faţete ale muncii lor, fiind de fapt însumarea satisfacţiilor de faţetă.
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Satisfacţia în muncă este un aspect important al activităţii profesionale, cu efecte importante
la nivel personal şi la nivelul organizaţiei în care se desfăşoară activitatea [3].
Stabilirea de către o organizaţie a unei strategii de cunoaştere a tuturor trăsăturilor angajaţilor
săi ajută la îmbunătățirea sau utilizarea lor în avantajul organizaţiei [19]. Satisfacţia în muncă
reprezintă un mod complex de raportare a fiecărui angajat la organizaţie, putând fi influenţată de
factori individuali: vârstă, nivel de instrucţie, nivel de calificare, vechimea în organizaţie, climat politici organizaţionale, condiţii de muncă, preocuparea pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă,
factori de personalitate.
Stabilirea corectă a corelaţiei dintre satisfacţia în muncă şi variabile de personalitate ale individului „poate identifica pierderi inutile de implicare, iniţiativă, randament individual şi noi resurse
de stimulare, creșterea satisfacţiei individuale şi eficientizarea randamentului colectiv“ [2].
Conceptul de satisfacţie profesională acoperă un spațiu multidimensional. Locke [10] defineşte satisfacţia profesională ca fiind „o stare emoţională plăcută sau pozitivă, rezultată din
aprecierea muncii sau experienţa cu postul de muncă ocupat”, evidențiază importanţa afectului şi
cogniţiei și menționează că insatisfacţia apare atunci când aşteptările individului privind munca sa
sunt înşelate.

3.2. Sursele satisfacţiei în muncă
Cercetările efectuate au evidenţiat o gamă largă de factori cu efect pozitiv sau negativ, cu rol
facilitator sau perturbator asupra satisfacţiei muncii [3]. Astfel, Porter şi Steers, în anul 1973, au
clasificat sursele satisfacţiei în muncă în patru categorii:
 factori organizaţionali: oportunităţile de promovare, politicile şi procedurile organizaţiei,
structura organizaţiei;
 factori relativi la mediul imediat al muncii: stilul de supraveghere, participarea la luarea
deciziilor, mărimea grupului de indivizi, relaţiile cu colegii, condiţiile de muncă;
 factori relativi la conţinutul muncii sau la activităţile de la locul de muncă: raza de
acţiune a slujbei, claritatea rolului;
 factori personali, caracteristici ce diferenţiază o persoană de alta: vârsta, vechimea,
personalitatea.
Zlate M. [19] sintetizează rezultatele cercetărilor grupând factorii satisfacţiei muncii în trei
categorii:
 factori organizaţionali: condiţiile de lucru, munca în sine, promovarea;
 factori de grup: coeziunea, moralul grupului, relaţiile cu colegii, relaţiile cu şefii;
 factori personali: caracteristici socio-demografice ale angajatului: vâsta, sexul, rasă, naţionalitate etc., caracteristici socio-profesionale: vechimea în muncă, nivelul de instruire
profesională, experienţă, caracteristici de personalitate.

3.3. Factori determinanţi ai satisfacţiei în muncă
Zamfir C. [18] a propus o clasificare a factorilor ce determină satisfacţia în muncă considerând că aceasta poate fi analizată pe trei dimensiuni:
 satisfacţia economică, care este produsă de stimuli financiari, oferind sentimentul securităţii şi satisfacerea nevoii de stimă, putere, prestigiu şi poziţie socială;
 satisfacţia legată de muncă, care reprezintă satisfacţia legată de conţinutul și particularitățile muncii. Munca în sine are caracteristici determinante în obţinerea satisfacţiei
profesionale, precum condiţiile muncii, dotarea tehnică şi conţinutul efectiv. Alte caracteristici importante sunt: varietatea muncii, inovaţia, capacităţile profesionale ridicate
solicitate de aceasta, raportul dintre muncă şi aptitudinile individului. Neconcordanţa
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între aptitudini şi cerinţele solicitate la locul de muncă, monotonia muncii, rutina se pot
transforma în surse ale insatisfacţiei profesionale.
 satisfacţia psihosocială, care se referă la modul în care angajatul se raportează la activitatea sa, la colegii săi, precum și la grupul din care face parte. Pentru această dimensiune, factori determinanţi ai satisfacţiei în muncă sunt relaţii pozitive între colegi,
atmosferă de grup binevoitoare.

3.4. Teorii ale satisfacţiei muncii
Cele mai relevante teorii ale satisfacţiei muncii [20] sunt:
 Teoria bifactorială (teoria motivaţie-igienă) a fost elaborată de F. Herzberg (1959), care
a studiat satisfacţia şi insatisfacţia în muncă luând în considerare situaţiile în care angajaţii s-au simţit bine / rău în raport cu munca lor. A evidenţiat două categorii de factori:
factorii motivaţionali asociaţi cu satisfacţia, precum realizările personale, recunoaşterile,
responsabilităţile, posibilităţile de avansare, dezvoltarea proprie prin muncă și factorii
de igienă asociaţi cu insatisfacţia, precum supravegherea la locul de muncă, condiţiile
de muncă, relaţiile interpersonale, salariul, securitatea muncii, administrarea şi politica
instituţiei.
 Teoria echităţii (comparării interpersonale), elaborată de John S. Adams, porneşte de la
ipoteza că oamenii sunt motivaţi de atingerea şi menţinerea unui sens al echităţii. Conform teoriei, oamenii compară efortul pe care îl depun (educaţie, calificare, abilităţi,
experienţă, timpul lucrat în organizaţie etc.) şi compensaţia pe care o primesc (salariu,
beneficii, recunoaşteri, promovări). Atunci când angajaţii percep o inechitate, ei pot
alege să efectueze: modificarea efortului propriu, modificarea rezultatelor, distorsiunea
percepţiei faţă de sine, părăsirea domeniului etc. Teoria echităţii arată că indivizii sunt
preocupaţi atât de nivelul recompensei pe care o primesc în schimbul efortului lor, cât şi
de relaţia dintre recompensa pe care o primesc ei şi cea pe care o primesc ceilalţi.
 Teoria discrepanţei, elaborată de G. Johns [8] afirmă că „satisfacţia în muncă îşi are
originea în discrepanţa şi rezultatele dorite ale muncii şi rezultatele care se percep a fi
fost obţinute”.
 Teoria corectitudinii identifică două forme de corectitudine: corectitudinea distributivă
(sau justeţe distributivă), care apare atunci când oamenii primesc ceea ce consideră ei că
merită ca rezultat al muncii depuse pentru organizaţie și corectitudinea procedurală (sau
justeţe procedurală), care apare atunci când procedeul utilizat pentru aprecierea rezultatelor muncii este considerat ca fiind rezonabil. Corectitudinea procedurală este utilă în
procesele de evaluare a performanţelor, creşteri de salariu, promovări, concedieri, repartizări ale sarcinilor de muncă [8].

3.5. Instrumente de evaluare a satisfacţiei muncii
Zlate M. [19] a identificat două instrumente care au impus conceptul de satisfacţie de faţetă
în psihologia organizaţională: JDI (Job Descriptive Index) şi MSQ (Minnesota Satisfaction
Questionnaire).
JDI (Job Descriptive Index) este unul dintre cele mai utilizate instrumente de evaluare a
satisfacţiei muncii, fiind structurat pe dimensiunile principale ale satisfacţiei: conţinutul muncii,
facilităţi, relaţii umane în muncă, cadrul organizaţional al muncii și condiţiile fizice ale muncii).
JDI le solicită subiecţilor să răspundă prin DA / NU la o gamă de propoziţii simple care
descriu diferite faţete particulare ale muncii lor.
Prin variantele sale (cea cu 20 de elemente şi cea cu 100 de elemente), MSQ (Minnesota
Satisfaction Questionnaire) solicită subiecţilor să spună cât de satisfăcuţi sunt de diferitele aspecte
ale muncii lor pe o scală de tip Lickert cu trepte de la „foarte satisfăcut” la „foarte nesatisfăcut”.
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Instrumentele permit calcularea indicilor de faţetă şi a unui indice general de satisfacţie a
muncii.
Weeiss, Davis, England, Lofquist, în anul 1967, utilizând MSQ au identificat 20 de faţete ale
satisfacţiei muncii, iar, cercetările efectuate de Smith, Kendall şi Hulin, în anul 1969, folosind ca
instrumente de cercetare JDI a restrâns numărul acestora la 5 [19]: munca în sine, salariul, supervizarea, abilităţile tehnice şi manageriale ale supervizorilor, interesul acestora faţă de angajaţi,
colegii și promovarea.

4. Studii de caz
4.1. Studiu de caz privind gradul de satisfacţie în muncă al cadrelor
universitare din instituţiile portugheze de învăţământ superior
Studiul de caz prezentat este un studiu transversal naţional la nivelul Portugaliei privind
gradul de satisfacţie în muncă al cadrelor universitare din instituţiile portugheze de învăţământ
superior [5].
La nivel organizaţional, preocuparea centrală este funcţionarea interacţiunilor unei game
largi de factori interconectați. Astfel, comportamentul general al organizaţiei poate fi înţeles şi
gestionat numai printr-o abordare care ia în considerare evenimente neprevăzute, în care comportamentul este privit ca o funcţie a interacţiunilor unui număr mare de factori interconectați [7]. De
fapt, o abordare strategică a managementului de personal ar analiza în interiorul instituţiei factorii
individuali şi de grup, iar în afara instituţiei contextul mediului extern.
Managementul eficient al personalului universitar necesită recunoaşterea necesităţilor şi
aşteptărilor oamenilor, respectul pentru individ, condiţii de muncă adecvate, oportunităţi de dezvoltare profesională şi de avansare etc. Liderii nu pot conduce dacă nu au adepţi, iar obiectivele nu pot
fi îndeplinite dacă angajaţii nu sunt împuterniciţi să aducă contribuţii individuale şi de grup la
prosperitatea instituţiei. Existenţa şi managementul unor resurse eficiente ale instituţiei, şi în special a resurselor umane, reprezintă o funcţie vitală a acesteia.
Satisfacţia în muncă este importantă pentru managementul eficient al personalului universitar deoarece fiecare individ are o varietate de necesităţi şi valori şi o mare parte a activităţii unei
persoane într-un loc de muncă este îndreptată spre obţinerea de mijloace şi căi de a îndeplini aceste
necesităţi şi valori.
Însă, conceptul de satisfacţie profesională este o colecţie complexă de variabile care interacţionează într-o multitudine de moduri, iar aranjamentul exact al acestor factori diferă pe segmentele
pieţei muncii. Există variabile intrinseci legate de creşterea şi dezvoltarea personală şi factori
extrinseci asociaţi cu securitatea în mediul de lucru. La nivel global există tendinţe ce influenţează
profesorii şi universităţile, în special responsabilitatea, masificarea, controalele manageriale şi deteriorarea suportului financiar.
Pornind de la premiza că universităţile trebuie să concureze pentru talentul academic,
Verhaegen P. [17] a analizat recrutarea şi păstrarea talentelor academice, ca factori importanţi
pentru succesul şi competitivitatea universităţii și a identificat trei tipuri de probleme:
 problema „conştientizării”: decanii au percepţii diferite asupra importanţei anumitor
factori faţă de cele ale membrilor personalului academic;
 problema „satisfacţiei”: există factori care sunt consideraţi importanţi (de către decani şi
de facultate), dar pentru care facultatea îşi exprimă nemulţumirea faţă de performanţa sa
actuală cu privire la aceştia;
 problema „ușurinței influenţării”: importanţa anumitor factori este interesantă numai
atunci când decanii consideră că pot să influenţeze aceşti factori.
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Verhaegen [17] a identificat categoriile şi factorii privind satisfacţia în muncă prezentați în
continuare.
În ceea ce priveşte facultatea, cei mai importanţi factori atât din perspectiva recrutării, cât şi
din perspectiva păstrării talentelor academice sunt libertatea academică, timpul de cercetare,
localizarea geografică a şcolii şi oportunităţile de dezvoltare profesională.
Factorii importanţi ai facultăţii sunt factorii instituţionali, în special reputaţia şcolii, inovativitatea şi progresul şcolii, precum şi orientarea internaţională. În cazul decanilor, cei mai importanţi
factori pentru recrutarea de talente academice în facultate sunt reputaţia şcolii din comunitatea
academică, inovativitatea şi progresul şcolii, stimulând comunitatea colegială şi timpul de cercetare.
Pentru păstrarea talentelor academice, cei mai importanţi factori sunt libertatea academică, recunoaşterea realizărilor de cercetare şi oportunităţile de carieră.
În ceea ce priveşte problema conştientizării, Verhaegen a identificat faptul că decanii au avut
o părere rezonabilă despre factorii importanţi ai facultăţii, dar au existat diferenţe cu privire la
anumiţi factori. Decanii au tendinţa să acorde o importanţă mai mare faţă de facultate factorilor
instituţionali (şi anume reputaţia, inovativitatea şi progresul, orientarea internaţională a şcolii),
clasifică factorii de cercetare (cum ar fi timpul de cercetare, climatul de cercetare şi recunoaşterea
realizărilor de cercetare) şi echilibrul dintre muncă şi viaţă la un nivel inferior faţă de facultate.
În ceea ce priveşte problema satisfacţiei, facultatea a fost foarte mulţumită de localizarea
geografică a şcolii şi de libertatea academică şi a fost cel mai puţin mulţumită de factorii legaţi de
mediul de cercetare al şcolii (timp de cercetare, resurse financiare pentru cercetare şi recunoaştere a
realizărilor de cercetare).
Astfel, a existat o corelaţie înaltă între decalajele de conştientizare dintre decani şi facultate
şi scorurile de satisfacţie: decalajele de conştientizare mai mari corespundeau scorurilor mai
scăzute ale satisfacţiei.
În ceea ce priveşte problema ușurinței influenţării, s-a constatat că există o corelaţie semnificativă între factorii cu grad ridicat de uşurință a influenţării şi factori consideraţi importanţi pentru
păstrare şi recrutare de către decani, cu excepţia localizării geografice a şcolii, factor dificil de
influenţat.
Metodologia utilizată pentru investigaţia desfăşurată în cadrul studiului a fost cantitativă şi
calitativă şi a constat din: colectarea datelor de anchetă utilizând o scară de la 0 la 10, colectarea
datelor de interviu şi examinarea de documente din literatura pe tema abordată.
Înainte de efectuarea sondajului, echipa de cercetare a utilizat trei Grupuri de Focus pentru a
cunoaşte factorii de satisfacţie / insatisfacţie a personalului academatic şi a folosit aceste informaţii
la elaborarea chestionarului. Astfel, sondajul s-a bazat pe analizarea literaturii științifice şi pe
preocupările exprimate de membrii facultăţii / participanţii la Grupurile de Focus.
Sondajul a fost on-line şi au fost invitaţi să participe toţi membrii facultăţii: profesori,
cercetători, angajați part-time, angajați full-time etc., din toate instituţiile portugheze de învăţământ
superior (public-privat, universitar-politehnic etc.)
Pentru a ghida cercetarea, a fost elaborat un protocol de cercetare. O abordare a dimensiunilor satisfacţiei luate în studiu a fost aleasă după o revizuire atentă a literaturii, precum şi prin
solicitarea şi analizarea chestionarelor trimise de experţi în domeniul satisfacţiei profesionale
academice.
Pe baza literaturii de specialitate [11], a fost urmat un model al dimensiunilor satisfacției și
indicatorilor acestora (Tabelul I).
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Tabelul 1. Dimensiunile satisfacţiei [5]
Dimensiune

Indicator

Climatul de predare

Distribuirea serviciului didactic pentru profesorii departamentului / unităţii
Recunoaşterea de către colegi
Facilităţile de predare (de exemplu, săli de clasă, laboratoare etc.)
Comportamentul studenţilor în timpul orelor de clasă
Instruirea studenţilor
Rezultatele muncii, ca membru al facultăţii
Gradul de autonomie în practica de predare
Dimensiunile claselor
Organizarea programelor
De către cei aflaţi în funcţiile de conducere din instituţie
De către cei din posturile de conducere de top din departament / unitate
Comunicarea cu managerii
Răspunsul conducerii la necesităţile facultăţii
Abilitatea celor din posturile de conducere de a inova
Timpul necesar celor din conducere pentru a răspunde necesităţilor facultăţii
Abilităţile facultăţii departamentului / unităţii organizaţionale
Calitatea ştiinţifică a facultăţii a departamentului / unităţii în comparaţie cu cea a
altor instituţii similare
Calitatea pedagogică a facultăţii a departamentului / unităţii în comparaţie cu cea
a altor instituţii similare
Interacţiunea dintre membrii facultăţilor de cursuri diferite
Colaborarea cu colegi din departamente / unităţi diferite
Deschiderea spre schimbare indicată de facultate departamentului / unităţii
Cooperarea personalului administrativ din instituţie
Cooperarea personalului tehnic şi de laborator din instituţie
Performanţa personalului non-academic în instituţie
Gradul de adecvare a numărului de personal non-academic faţă de cantitatea de
muncă existentă

Managementul
instituţiei /
departamentului /
unităţii

Colegii

Personalul
non-academic
(personal administrativ, personal
tehnic şi de
laborator etc.)
Munca fizică
Mediul
înconjurător

Condiţiile de
angajare
Dezvoltarea
personală şi
profesională
Cultura şi valorile
instituţiilor
Prestigiul
instituţiilor

Climatul de
cercetare
http://www.rria.ici.ro

Calitatea biroului
Gradul de adecvare a echipamentului de laborator la necesităţile personalului
Gradul de adecvare a facilităţilor de calculatoare la necesităţile personalului
Gradul de adecvare a cărţilor din instituţie, pentru efectuarea muncii de către
personal
Serviciul de servire a mesei (restaurant / bar / cantină)
Serviciul de curăţenie a instituţiei
Echipamentul disponibil pentru facultate şi familiile personalului
Existenţa unei zone de monitorizare a studenţilor
Existenţa unui spaţiu pentru organizarea de întâlniri
Mărimea sălilor de clasă
Remuneraţia
Oportunităţile de carieră
Siguranţa locului de muncă
Condiţiile în care se poate echilibra viaţa profesională cu cea de familie
Condiţiile pentru dezvoltarea personală
Condiţiile pentru dezvoltarea profesională
Libertatea academică
Participarea facultăţii instituţiei la procesul de luare a deciziilor
Capacitatea de a inova în instituţie
Prestigiul instituţiei
Partenerii internaţionali ai instituţiei
Partenerii naţionali ai instituţiei
Eficienţa instituţiei pentru a-şi îmbunătăţi imaginea
Timpul disponibil pentru cercetare
Recunoaşterea de către instituţie a activităţii de cercetare
Resursele financiare pentru cercetare
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Indicator
Condiţiile logistice de cercetare
Rezultatele cercetării
Gradul de internaţionalizare a muncii de cercetare
Oportunităţile avute pentru cercetare
Numărul de publicaţii / prezentări
Postul ocupat
Instituţia
Oportunitatea de actualizare a cunoştinţelor
Gradul de adecvare a aptitudinilor faţă de practica de predare personală
Prestigiul social al postului ocupat

Dimensiunile satisfacţiei luate considerare în studiu au fost: „Climatul de predare”, „Managementul instituţiei / departamentului / unităţii”, „Colegii”, „Personalul non-academic (personal
administrativ, personal tehnic şi de laborator etc.)”, „Munca fizică / Mediul înconjurător”,
„Condiţiile de angajare”, „Dezvoltarea personală şi profesională”, „Cultura şi valorile instituţiilor”,
„Prestigiul instituţiilor”, „Climatul de cercetare” şi „Satisfacţia generală”.
Toate datele cantitative colectate au fost plasate într-o bază de date cuprinzătoare reflectând
eşantionul naţional al membrilor personalului academic. Baza de date şi analizele asupra acesteia
au fost realizate cu Pachetul Statistic pentru Ştiinţe Sociale (Statistical Package for the Social
Sciences - SPSS). Interviurile au fost efectuate şi analizate utilizând MAZQDA [11].
Rezultatele studiului
Majoritatea respondenţilor sunt profesori universitari din instituţii publice de învăţământ
superior, ponderea mai mare fiind cea a cadrelor universitare din instituţii publice (79%). Vârsta
medie este de 45 de ani. Printre respondenţi, există puţin mai mulţi bărbaţi (50,7%) decât femei
(40,9%). Cu privire la gradul academic profesional din instituţiile portugheze de învăţământul
superior, o proporţie mai mare din respondenţi sunt „juniori” (58,4%) şi numai 15,5% dintre
respondenţii sunt „seniori”.
 Satisfacţia generală
În ceea ce priveşte satisfacţia profesională academică, rezultatele studiului arată că profesorii
universitari exprimă satisfacţie medie (5) în toate cele patru tipuri instituţionale (universităţi
publice, institute publice politehnice, universităţi private şi institute politehnice private).
Analizând gradul de satisfacţie (în medie) cu dimensiunea „Climatul de predare”, acesta este
mai mare în instituţiile de învăţământ superior privat. Indicatorul „Instruirea studenţilor” este singurul care înregistrează o medie sub centrul scalei (5) şi, prin urmare, poate fi interpretat ca nemulţumire. „Gradul de autonomie în practica pedagogică” este indicatorul de care cadrele universitare
sunt mai satisfăcute.
În ceea ce priveşte satisfacţia cu dimensiunea „Management”, cadrele didactice par mai
satisfăcute de managementul din universităţile private şi institutele private politehnice. În universităţile publice, cadrele didactice sunt nesatisfăcute de capacitatea managerilor de a inova, de răspunsul managerilor la necesităţile facultăţilor, de timpul pe care managerii îl iau pentru a răspunde
acestor necesităţi şi de comunicarea cu managerii.
Referitor la dimensiunea „Colegii”, satisfacţia medie este mai mare în instituţiile private de
învăţământ superior. Indicatorii „Interacţiunea dintre membrii facultăţilor pentru cursuri diferite” şi
„Cooperarea cu colegii din diferite departamente / unităţi” înregistrează valori mai scăzute, în
special în instituţiile publice de învăţământ superior.
Referitor la satisfacţia faţă de dimensiunea „Mediul înconjurător de lucru”, valorile medii sunt
mai mari în universităţile private şi instituţiile politehnice private şi mai mici în universităţile publice.
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În ceea ce priveşte dimensiunea „Condiţiile de angajare”, aceasta este una dintre dimensiunile pentru care există o satisfacţie mai mică în rândul cadrelor universitare din toate instituţiile
publice şi private (mediile sunt sub centrul scalei care este 5), iar acest nivel inferior al satisfacţiei
este mai evident în instituţiile publice de învăţământ superior faţă de satisfacţia din instituţiile
private.
Media satisfacţiei privind dimensiunea „Cultura şi valorile instituţiei” este mai mare în universităţile private şi în institutele politehnice private, fiind mai mică în universităţile publice.
Privind satisfacţia cu dimensiunea „Prestigiul instituţiei”, media satisfacţiei este mai mică în
instituţiile publice politehnice (5,56) şi mai înaltă în universităţile private (6,30).
Referitor la dimensiunea „Climatul de cercetare”, la fel ca şi în cazul dimensiunii „Condiţii
de angajare”, personalul academic este mai puţin mulţumit (cu o medie inferioară centrului scalei).
Similar, media satisfacţiei este mai mică în institutele publice politehnice (sub 4) şi în universităţile
private (sub 5).
 Satisfacţia în funcţie de vârstă
Este important de relevat faptul că satisfacţia scade odată cu vârsta. În prezent, cadrele
universitare se confruntă cu oportunităţi mai scăzute de angajare, un context de incertitudine, o
concurenţă sporită şi deteriorarea condiţiilor de muncă, ameninţându-le viitorul. Din ce în ce mai
multe cadre universitare se plâng de creşterea numărului de sarcini administrative şi de scăderea
condiţiilor de efectuare de cercetări.
 Satisfacţia pe sexe
Înainte de revoluţia democratică (1974), instituţiile portugheze de învăţământ superior erau
dominate de bărbaţi şi existau foarte puţine cadre didactice femei. Mai recent şi în ciuda creşterii
numărului de femei în cariera academică, segregarea verticală şi orizontală există încă. Astfel, în
ceea ce priveşte satisfacţia, este interesant de observat că femeile academice sunt puţin mai
satisfăcute decât bărbaţii academici de „Mediul înconjurător de lucru” şi mai puţin satisfăcute de
„Dezvoltarea personală şi profesională”. Aceste seturi de rezultate nu sunt surprinzătoare, în ciuda
tendinţei ultimelor trei decenii de creştere a accesului femeilor la profesia academică.
În concluzie, cadrele universitare ale instituţiilor de învăţământ superior îşi exprimă satisfacţia deasupra mediei pentru toate dimensiunile locurilor lor de muncă. Cadrele universitare ale
instituţiilor private de învăţământ superior dezvăluie valori deasupra mediei în toate dimensiunile
satisfacţiei. În ceea ce priveşte învăţământul superior public, numai cadrele didactice din institutele
politehnice au valori deasupra centrului scalei în dimensiuni precum „Mediul de lucru fizic” şi
„Managementul”. Mai mult decât atât, procentul de variaţie a satisfacţiei generale este mai mare în
instituţiile private de învăţământ superior. Satisfacţia scade odată cu vârsta, iar femeile academice
se declară satisfăcute în muncă.

4.2. Studiu de caz privind gradul de satisfacţie în muncă al cadeţilor din
Universitatea Naţională Militară Vasil Levski, Bulgaria
Pentru identificarea experienţei existente în Bulgaria privind satisfacţia în activitatea de
cercetare, a fost elaborată o metodologie de studiu a motivaţiei pentru educaţie bazată pe cercetarea
opiniilor cadeţilor din Universitatea Naţională Militară Vasil Levski, Bulgaria [14].
Deoarece motivaţia este un element-cheie în procesul de realizare a obiectivelor organizaţionale, cadeţii de azi, care vor fi în viitor ofiţeri şi lideri militari, trebuie să fie familiarizaţi cu
nevoile subordonaţilor lor, astfel încât să folosească şi să aplice diferite tehnici motivaţionale
pentru a creşte atât motivaţia proprie cât şi pe cea a subordonaţilor lor în scopul atingerii unei performanţe profesionale înalte.
http://www.rria.ici.ro
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În conexiune cu realizarea cu succes a obiectivelor de instruire militară individuală şi
colectivă și cu efectuarea cu succes a profesiei de ofiţer, trebuie clarificaţi principalii factori care
pot fi motivatori îndemnându-i pe indivizi să lucreze. Este important să se explice modul în care
aceşti factori afectează învăţarea, modul de aplicare a lor în procesul de formare, care este rolul
efortului personal şi care sunt factorii externi motivatori pe performanţa individuală şi colectivă a
studenţilor.
Prima parte a studiului a cercetat necesitatea şi relevanţa problemei studierii motivaţiei în
formaţiunile militare din Academia Nicolae Bălcescu a Forţelor Terestre, Sibiu, România şi
Universitatea Naţională Militară Vasil Levski, Veliko Tarnovo, Bulgaria.
Cercetarea „Modalităţi de utilizare a teoriilor procesului motivării în formaţiuni militare” a fost
realizată de Sergentul absolvent Andrei Zegoicea de la Academia Nicolae Bălcescu a Forţelor
Terestre, România şi Profesorul asociat Elitsa Petrova de la Universitatea Naţională Militară Vasil
Levski, Bulgaria, în anul universitar 2012 / 2013. S-a efectuat o analiză comparativă a metodelor care
au fost utilizate pentru a forma motivaţia pentru instruirea cadeţilor din ambele universităţi militare.
Scopurile cercetării au fost: analiza culturii organizaţionale din cele două instituții de învățământ militar superior şi identificarea acelor elemente care influenţează motivaţia pentru învăţare
şi activităţile militare ale cadeţilor, precum și identificarea principalilor factori motivaţionali şi
metode folosiţi de personalul academic şi comandanţi care contribuie la creşterea satisfacţiei cadeţilor din ambele ţări.
Eşantionul reprezentativ a fost format din 156 de persoane. Au fost implicaţi cadeţi bulgari şi
români ai ultimului an de învăţământ din universităţile studiate. Structura socio-demografică a cadeţilor a fost următoarea: 15,38% erau femei şi 84,62% bărbaţi. Studiul a fost realizat cu ajutorul
pachetului software statistic pentru Ştiinţe Sociale – SPSS (Statistical software Package for Social
Sciences).
Studiul oferă informaţii importante şi interesante despre motivaţia pentru activităţile de
învăţare şi militare ale cadeţilor români şi bulgari şi despre folosirea metodelor motivaţionale de
către personalul academic şi de comandă.
Studiul indică corelaţia dintre eforturile individuale şi rezultatele în educaţie. Mai mult de
jumătate dintre cadeţi, adică 53,23% consideră că eforturile individuale duc la rezultatele aşteptate,
15,38% dintre aceştia sunt ferm convinşi de aceasta, în timp ce 31,39% consideră că eforturile
individuale sunt un factor secundar, cu o contribuţie medie sau chiar mică la rezultatele finale ale
educaţiei (Figura 2).

Figura 2. Corelația dintre eforturile individuale şi rezultatele educaţiei conform participanţilor
la studiu din anul universitar 2012 / 2013 [14]
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Educaţia militară specializată şi generală este un element esenţial în procesul de acumulare a
cunoştinţelor şi în dezvoltarea profesională a cadeţilor ca viitori ofiţeri şi lideri militari. S-a
investigat satisfacţia în ceea ce priveşte calendarul pregătirii militare generale şi generale în
universităţi. Starea generală de satisfacţie privind timpul pentru pregătirea militară este următoarea:
28,84% dintre cadeţi cred că este suficient, dar 71,16% dintre ei sunt nemulţumiţi de acest timp
(Figura 3).

Figura 3. Starea generală de satisfacţie privind timpul pentru pregătirea militară conform
participanţilor la studiu din anul universitar 2012 / 2013 [14]

Formarea ca lider militar este unul dintre obiectivele principale ale celor două instituţii militare de prestigiu. Astfel, 46,15% dintre cadenţi consideră că pregătirea militară continuă contribuie
la formarea şi dezvoltarea lor ca lideri militari într-o măsură foarte mare, în timp ce 53,85% o consideră într-un grad mai mic.
Pe baza acestui studiu se poate presupune că există domenii specifice de probleme ale organizaţiilor cel puţin în unul din domeniile: relaţia dintre efortul individual şi rezultatele în educaţie,
satisfacţia privind pregătirea militară generală şi specializată, satisfacţia privind obţinerea de
specializări non-militare și metode de motivare extrinsecă utilizate de personalul academic şi de
comandă.
Răspunsurile la întrebările deschise au arătat că există probleme în următoarele domenii:
baza materială şi tehnică, facilităţile, echipamentele, materialele pentru educaţie, relaţiile dintre
cadeţi şi cadrele didactice şi personalul de comandă, comunicarea, inovaţia materialului didactic,
evaluarea realizărilor cadeţilor, tehnici de predare etc.
Cea de a 2-a parte a studiului a cercetat motivaţia pentru educaţie şi activităţi militare în
formaţiunile militare din Universitatea Naţională Militară Vasil Levski, Bulgaria.
Subiectul acestui studiu este motivaţia cadeţilor pentru educaţie şi activităţi militare şi satisfacţia derivată din aceasta la Universitatea Naţională Militară din Bulgaria, în timp ce obiectele
studiului sunt cadeţi în direcţia profesională „Organizarea şi managementul unităţilor militare la
nivel tactic” din Facultatea Forţelor Terestre din universitatea studiată.
Motivele majore pentru selectarea subiectului şi a obiectivelor acestui studiu sunt lipsa unor
astfel de cercetări la această facultate şi posibilitatea prezentării unui model ştiinţific pentru îmbunătăţirea motivaţiei studenţilor şi pentru creşterea satisfacţiei acestora privind procesul de învăţare
la instituţia militară de învăţământ studiată, care ar putea fi un model de bună practică pentru
diverse instituţii de învăţământ militar.
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Cultura organizaţională specifică din instituţiile militare de învăţământ are un impact major
asupra motivaţiei individuale a cadeţilor pentru instruire şi activităţi militare. Se consideră că
performanţele academice ale cadeţilor şi satisfacţia obţinută din instruirea lor în timpul pregătirii
academice depind de calitatea şi de intensitatea eforturilor făcute de cadeţi în procesul educaţional,
precum şi de metodele de motivare extrinsecă folosite de personalul academic şi de comandă.
Realizarea obiectivului ştiinţific presupune rezolvarea următoarelor sarcini: examinarea critică a teoriilor motivaţionale de bază, axate pe subiectul cercetării specifice, efectuarea de cercetări
empirice privind motivaţia cadeţilor în direcţia profesională studiată, precum și analizarea rezultatelor cercetării empirice privind motivaţia cadeţilor studiaţi pentru a stabili zonele problematice
de bază şi a formula recomandări în vederea îmbunătăţirii metodelor motivaţionale şi creşterii
motivaţiei şi satisfacţiei cursanţilor din procesul educaţional.
Obţinerea informaţiilor privind sondajul a fost efectuată printr-o combinaţie de metode de
cercetare. Principala metodă a studiului este cercetarea empirică efectuată într-un mediu real la
Facultatea Forţelor Terestre din Universitatea Naţională Militară, unitate educaţională responsabilă
cu educaţia cadeților pentru subiectul ştiinţific considerat.
Studiul foloseşte un chestionar cu întrebări cu răspunsuri date şi întrebări deschise, unde
cadeţii au posibilitatea de a-şi exprima opinia personală. Cu excepţia întrebărilor tradiţionale ale
sondajului pentru nivelul de motivaţie şi de satisfacţie din procesul educaţional, mai sunt incluse în
chestionar întrebări cărora ar trebui să se acorde mai multă atenţie. Acestea se referă la zonele
problematice anticipate şi momentele critice marcate în etapa de diagnosticare a studiului în anul
universitar 2012 / 2013 și colectează informaţii specifice pentru elemente de motivaţie intrinsecă
sau metode folosite pentru motivaţia extrinsecă a cursanţilor.
Prelucrarea şi analiza rezultatelor sondajului se face cu reprezentări grafice folosind metode
matematice şi statistice, cu testarea ipotezelor şi indicarea unor tendinţe posibile pentru expansiune
viitoare a zonelor problematice identificate.
Pe baza cercetării teoretice care a explorat o gamă largă de teorii ale motivaţiei, a fost
elaborat un chestionar adecvat pentru a ajuta la atingerea obiectivelor şi pentru a permite testarea
valabilităţii ipotezei de cercetare formulate şi a presupunerilor ştiinţifice.
Din cauza complexităţii fenomenelor şi caracteristicilor individuale ale personalităţii, în
literatura ştiinţifică nu există criterii matematice precise pentru analiza, cercetarea şi măsurarea
nivelului de motivaţie.
Cuantificarea motivaţiei este un proces dificil și se folosesc metode nonparametrice pentru a
stabili nivelul de motivaţie a indivizilor. Prelucrarea datelor primite poate fi efectuată utilizând
diverse programe de calculator pentru prelucrarea datelor din studii empirice care permit testarea
ipotezelor şi tendinţelor.
Rezultatele experimentului sunt prezentate în tabele şi grafice, astfel încât analiza prin
ordonare suplimentară să ofere orientări pentru îmbunătăţirea motivaţiei studenţilor sub forma unui
model motivaţional care conţine problemele identificate şi recomandările pentru eliminarea lor.
Chestionarul conține 24 de întrebări și ia în considerare diversitatea conceptelor şi teoriilor
motivaţiei şi a problemelor identificate în cursul investigaţiei iniţiale. Factorii incluşi sunt cei mai
importanţi în ceea ce priveşte nevoile cursanţilor şi comportamentul dorit, care corespunde în
prezent intereselor instituţiilor militare de învăţământ. În funcţie de întrebări, răspunsurile sunt prezentate folosind una din următoarele scale cu cinci puncte: scala pentru satisfacţie (foarte satisfăcut,
satisfăcut, mediu satisfăcut, slab satisfăcut şi foarte slab satisfăcut) și scala pentru consimţământ
(complet de acord, de acord, neinteresat, în dezacord şi complet în dezacord).
Întrebările privind motivaţia s-au referit la dimensiunile intelectuale ale motivaţiei şi la
dimensiunile psiho-sociale ale motivaţiei.
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Potenţialul uman este unul dintre cele mai valoroase bunuri ale unei organizaţii, care trebuie
să se dezvolte, să se perfecţioneze şi să se îmbogăţească. Acest proces depinde de viaţa unităţii
organizaţionale. Prosperitatea fiecărei organizaţii depinde de motivaţia oamenilor care reprezintă o
preocupare constantă a managementului şi necesită o evaluare periodică şi investiţii continue.
Creşterea puterii personalului de conducere al universităţilor ar putea contribui la creşterea
motivaţiei pentru învăţare prin utilizarea metodelor motivaţionale adecvate şi să ofere facilităţi
adecvate pentru desfăşurarea formării continue în domeniul specializării civile şi militare.
Potrivit sondajului, cursanţii sunt gata să contribuie la acest proces prin demonstrarea unui
comportament militar impecabil, respectarea muncii personalului academic şi de comandă şi prin
participarea activă la procesul educaţional şi la activităţile militare.

5. Concluzii
Studiile și cercetările efectuate privitor la satisfacția muncii în activitatea de cercetare au
evidenţiat o gamă largă de factori cu efect pozitiv sau negativ, cu rol facilitator sau perturbator
asupra acesteia. Dintre sursele reprezentative ale satisfacţiei în muncă sau cu impact asupra
activității de cercetare s-au evidențiat: factori organizaţionali, factori relativi la mediul imediat al
muncii, factori relativi la conţinutul muncii sau la activităţile de la locul de muncă, precum și
factori personali, caracteristici ce diferenţiază o persoană de alta.
Satisfacţia în muncă este un aspect important al activităţii profesionale, cu efecte importante
la nivel personal şi la nivelul organizaţiei în care se desfăşoară activitatea, putând fi influenţată de
factori individuali: vârstă, nivel de instrucţie, nivel de calificare, vechimea în organizaţie, climat politici organizaţionale, condiţii de muncă, preocuparea pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă,
factori de personalitate.
Stabilirea corectă a corelaţiei dintre satisfacţia în muncă şi variabile de personalitate ale
individului poate identifica creșterea satisfacţiei individuale şi eficientizarea randamentului colectiv.

Confirmare
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „Metode avansate de monitorizare şi creştere
a performanţelor în cariera de cercetare”, finanţat din Planul Sectorial al Ministerul Cercetării și
Inovării (MCI), Contract nr. 8 PS / 2017.
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