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Introducere 

Teza de doctorat „Construcționismul Social în 

contextul organizațional. O abordare relațional-

apreciativă” este proiectată ca o invitație către organizații 

să reflecteze la propriile practici relaționale. Lucrarea 

urmărește să deschidă noi arii de interpretare și înțelesuri 

în contextul organizațional și se adresează 

profesioniștilor care activează în domeniul social. 

Această lucrare reprezintă o cercetare calitativă și are ca 

scop surprinderea modului cum membrii organizațiilor 

non-guvernamentale își construiesc realitățile sociale. 

Teza de doctorat este structurată în cinci capitole care 

explorează perspectiva construcționismului social, 

punând accentul pe procesele de construcție, pe influențe 

și pe provocările organizaționale, iar limbajul apare ca 

fiind principala lentilă pentru a înțelege anumite aspecte 

ale vieții organizaționale.  

I. O invitație către construcționismul social 

Capitolul introductiv O invitație către 

construcționismul social prezintă cadrul teoretic care stă 

la baza construirii tezei de doctorat. Acesta își propune să 
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răspundă la întrebările ce fac trimitere la semnificaţia 

construcţionismului social şi la utilitatea acestei 

perspective. Astfel, capitolul începe cu descrierea 

termenilor asociați construcționismului social și 

evidențiază epistemologiile construcționiste pe care 

această paradigmă le promovează (Burr, 2003; Gergen 

2009; 2015). În prima parte se subliniază câteva noțiuni 

despre dezvoltarea construcționismului social așa cum au 

fost preluate din psihologia socială. După cum vom 

vedea, „construcționismul social este emergent unor 

multiple discipline incluzând psihologia, sociologia și 

lingvistica, denotând astfel o natură multidisciplinară” 

(Burr, 2015, p. 2). Pentru a face distincția cât mai clară a 

acestei perspective, în capitol se prezintă o descriere a 

construcționismul social în paralel cu teoria 

constructivismului. Capitolul se încheie cu explorarea 

construcționismului social în studiile organizaționale, 

menționând și provocările pe care această paradigmă le 

deschide.  
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II.  Dimensiuni metodologice construcționiste 

Cercetarea continuă cu trimiteri la metodologia 

cercetării care este prezentată în capilolul al II-lea al 

lucrării. În cadrul acestuia se prezintă strategia cercetării 

abordarea construcționistă - Grounded Theory, tehnicile 

prin care s-au cules datele, modul cum au fost culese, 

respectiv metodele de analiză și prelucrare a datelor. 

Pentru a atinge scopul cercetării, lucrarea se axează pe 

explorarea perspectivelor angajaților, dar și a leaderilor și 

își propune să răspundă la următoarele întrebări specifice: 

Ce sens atribuie participanții activității pe care o 

desfășoară? Cum influențează limbajul activitatea 

organizațională? Cum se pot dezvolta noi practici în 

contextul organizațional? Documentarea este prima etapă 

care stă la baza lucrării. Aceasta se referă atât la 

documentarea teoretică a fenomenului studiat, fiind o 

documentare desfășurată pe tot parcursul cercetării, cât și 

la documentarea profilului organizațiilor în care 

activează subiecții cercetării. Datele au fost culese în 

perioada mai-septembrie 2016, prin moderarea a nouă 

interviuri comprehensive și a trei focus grupuri cu 
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angajați, precum și a cinci interviuri comprehensive cu 

leaderi de organizație. În total un număr de 31 de subiecți 

au luat parte la această cercetare, participanți care 

activează în organizații non-guvernamentale din 

municipiile Iași și Bacău. Pentru a surprinde cât mai 

multe detalii în moderarea interviurilor cât și a focus 

grupurilor am folosit și un ghid de observație calitativ, 

pentru a lua notițe din teren, atunci când timpul mi-a 

permis (ex. când participanții făceau pauze pentru a 

răspunde). Ca etape principale în prelucrarea datelor am 

folosit următoarele strategii: codarea (iniţială, focalizată), 

memo-writingul şi eşantionarea teoretică. Aceste strategii 

sunt descrise pe rând, evidenţiind modul cum am 

construit codurile şi cum am ajuns la categoriile şi 

subcategoriile cercetării. Descrierea etapelor de 

prelucrare a datelor este însoţită de exemple de codare, 

folosind în acest sens software-ul NVivo 11 Pro. 

Software-ul NVivo mi-a permis să am o imagine de 

ansamblu asupra datelor culese şi să observ 

particularităţi, să fac comparaţii constante între date, să 

grupez şi să sortez codurile, pentru a atinge scopul 

cercetării. Imaginea de mai jos reprezintă relația dintre 
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categorii și interviurile comprehensive cu angajați care 

mi-a permis să observ care sunt diferențele și 

similaritățile realităților și ce date ar mai trebui culese.  

 

Fig. 15 Relaţia dintre categorii și surse – interviuri comprehensive 

angajaţi (prelucrare NVivo) 
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Categoriile construite sunt analizate în ultimele trei 

capitole ale lucrării, aceasta fiind construită ca un puzzle, 

în care fiecare piesă este semnificativă. 

 

Fig. 16 Categoriile construite în urma prelucrării și a analizei 

datelor (prelucrare NVivo) 

Categoriile au atins nivelul de saturație, atunci când 

culegerea de date nu a mai produs perspective teoretice 

noi şi nici nu a mai dezvăluit proprietăţi noi ale 

categoriilor teoretice centrale (Charmaz, 2014). În acest 
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context, nu reprezentativitatea eșantionului contează, ci 

relevanța lui în raport cu tema abordată (Mason, 2010). 

III. Organizația. Un construct social  al realităților 

În capitolul al III-lea focusul este pe explorarea 

perspectivelor angajaților și ale leaderilor în ceea ce 

privește sensul activității organizaționale și care sunt 

elementele ce influențează acest proces. Participanții 

atribuie sensuri diferite care sunt influențate de sursa 

motivației și de modul cum se construiesc relațiile 

organizaționale. Sursa motivației diferă în funcție de 

interesurile și scopurile fiecăruia și apare ca un important 

element pentru implicarea în organizație. Relațiile 

organizaționale, care sunt primordiale în desfășurarea 

activităților, se construiesc în urma interacțiunilor și a 

interpretării situațiilor din diferite contexte. Procesul 

relațional este influențat de modul cum se comunică, dar 

și de împărtășirea valorilor organizaționale. Astfel, 

pentru a sublinia viziunea relațională a organizației, 

capitolul următor aduce în discuție construcția 

leadershipului. 
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IV. Organizare prin relaționare 

Ideile acestui capitol se concentrează pe explorarea 

leaderului relațional și au avut rolul de a sublinia 

construcția socială a leaderului. Capitolul pune în 

evidență principalele contexte de interacțiune ale 

leaderului și descrie practici specifice ale acestuia. 

Construcționismul invită la o nouă imagine a leaderului, 

cea în care procesele relaționale primează înaintea 

individului (Gergen, 2015). Angajații devin parteneri de 

conversație, iar dialogul înlocuiește monologul. 

Monologul este insensibil la realitățile celorlalți, iar astfel 

organizația poate să piardă elemente esențiale (Gergen, 

2009). Prin ascultare și conversație, angajații și leaderii 

pot genera acțiuni care să mulțumească pe fiecare. 

Concentrarea este pe procesele de colaborare, de dialog, 

pe decizii orizontale și pe conexiune. Capitolul sugerează 

crearea unor contexte specifice pentru creșterea eficienței 

organizaționale, contexte care să deschidă noi dialoguri 

între membrii organizației. Înțelegerea organizației ca pe 

un proces relațional poate contribui la dezvoltarea de 

practici inovatoare, direcții care sunt explorate în 

capitolul următor. 
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V. Provocări în contextul organizațional. Ancheta 

apreciativă ca sursă de dezvoltare 

Construcţionismul invită la reflecţie în ceea ce 

priveşte prezumţiile şi modurile de viaţă, stimulează 

curiozitatea despre perspectivele şi valorile celorlalţi şi 

deschide modalitatea de investigare reciprocă a 

posibilităţilor (Gergen, 2015). 

Provocările organizaționale necesită soluții creative și ne 

cer să recunoaștem relațiile dinamice și să lucrăm 

constructiv asupra acestora. Astfel, ultimul capitol al 

cercetării aduce în discuție potențialul anchetei 

apreciative în dezvoltarea organizaţională și se focusează 

pe modul cum participanţii interpretează provocările 

întâmpinate şi resursele de care dispun. Din perspectiva 

acestora dezvoltarea organizațională depinde de contextul 

în care organizația își desfășoară activitatea. Organizațiile 

sunt finanțate din surse externe, determinând o 

dependență față de acestea. Din perspectiva 

construcționistă, organizația se îndreaptă în funcție de 

focusul membrilor acesteia. În cele din urmă cercetarea 

argumentează faptul că prin colaborare și relaționare 
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apreciativă, organizația poate crea noi practici care să 

contribuie la dezvoltarea organizațională. 

Concluzii și direcții viitoare 

Rezultatele cercetării sugerează o abordare holistică 

a organizaţiei pentru dezvoltarea practicilor, ce propune 

un model teoretic care explorează construcția organizației 

din trei perspective: construcționismul social (Gergen 

2009; 2015), construcționismul relațional (Gergen, 2009; 

McNamee, 2004) și ancheta apreciativă (Cooperrider și 

Whitney, 2005). Modelul emergent din datele culese şi 

din interpretarea acestora subliniază faptul că organizaţia 

este rezultatul interpretării multiplelor realități, fiind un 

construct social. Modelul integrează cele trei abordări și 

promovează colaborarea cu scopul de a dezvolta activităţi 

organizaţionale, de a genera idei noi și de a crea contexte 

de interacțiune.  
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Fig. 1 Organizația un construct social al realităților. O abordare 

relațional-apreciativă  

Abordarea relațional-apreciativă a organizației face 

trimitere la construcţia socială (construirea realităţilor 

organizaționale printr-o continuă negociere şi 

interpretare), la leadershipul relaţional (relaţionare şi 

influenţe interpersonale) şi la ancheta apreciativă 

(focusarea pe aspectele pozitive ale organizaţiei). 

Modelul teoretic propus poate fi o sursă de inspirație și 

de cunoaștere a organizației, în scopul proiectării de noi 

practici care să contribuie la dezvoltarea organizațională. 

 

 

Construcţionismul social 

 (Gergen, 2009; 2015) 

Ancheta 
apreciativă 

(Cooperrider și 
Whitney, 2005)  

   
Construcţionismul  

relaţional  

(Gergen; 2009; 
McNamee, 2004) 
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Limitele cercetării 

Contextul în care am cules datele a reprezentat un 

element important pentru a surprinde experiențele 

participanților. Cadrul neutru în care s-au moderat 

interviurile a permis o lejeritate pentru subiecții cercetării 

în relatarea experiențelor proprii, iar pentru confortul 

acestora, spațiile au fost alese de către ei. Moderarea 

interviurilor a avut loc și în contextul organizațional. În 

unele situații, acest lucru a limitat participanții să se 

exprime liber și să detalieze experiențele lor. Avantajul 

culegerii datelor în contextul organizațional face trimitere 

la faptul că am avut oportunitatea să cunosc mediul unde 

participanții își desfășoară activitatea, să observ atitudini 

ale altor angajați sau leaderi, să observ elemente care 

definesc cultura organizațională. De exemplu, moderarea 

interviurilor cu leaderii mi-a permis să am acces la 

anumite rapoarte de activitate ale organizațiilor. O altă 

limită a cercetării sunt și metodele de culegere a datelor. 

Observația participativă și cercetarea prin acțiune pot 

reprezenta viitoare metode de culegere a datelor care ar 

contribui la cunoașterea fenomenului cercetat. De 

asemenea, includerea unor angajați și leaderi din alte 
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organizații non-guvernamentale, poate surprinde realități 

diferite. În această cercetare nu au fost surprinse 

perspectivele beneficiarilor, ale voluntarilor, sau 

perspectivele angajaților din instituțiile care colaborează 

cu organizațiile. Explorarea și a acestor perspective ar 

putea să aducă un plus rezultatelor cercetării. În cele din 

urmă, traducerea unor surse bibliografice din limba 

engleză în limba română reprezintă o limită a cercetării. 

Anumite concepte sau idei nu au putut fi introduse, 

deoarece traducerea nu a putut reflecta în întregime 

semnificația acestora.  

Noutatea şi originalitatea lucrării 

Cercetarea aduce împreună diferite perspective ale 

membrilor din cadrul organizațiilor non-guvernamentale. 

Având la bază paradigma construcționistă, lucrarea 

propune un model teoretic care să contribuie la 

dezvoltarea de noi practici în contextul organizațional. 

Cercetarea promovează aprecierea multiplelor 

perspective și descoperirea de noi modalități de acțiune. 

Noutatea lucrării și originalitatea acesteia sunt date de 

asocierea celor trei abordări în scopul cunoașterii și 
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dezvoltării organizaționale: construcționismul social, 

construcționismul relațional și ancheta apreciativă. Un alt 

element în această direcție este reflexivitatea 

cercetătorului. Modul de interpretare a datelor este 

influențat de experiențele cercetătorului și de sursele 

bibliografice folosite, lucrarea însăși fiind un construct 

social.  

Diseminarea cercetării 

Diseminarea cercetării a reprezentat o etapă 

importantă în construirea lucrării. Conferinţele la care am 

participat au fost experienţe semnificative care mi-au 

confirmat faptul că paradigma construcţionismul social 

reprezintă un domeniu de actualitate, aflat în plină 

dezvoltare şi care poate fi cercetat în orice arie. Această 

etapă m-a ajutat să rămân ancorată în construirea lucrării 

şi să-mi păstrez curiozitatea şi entuziasmul de-a lungul 

procesului. Diseminarea cercetării este prezentată în 

ordine cronologică pentru a evidenţia evoluţia acestei 

cercetări. 
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