
Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty
Section: Social Sciences 

ISSN 2284 – 5747 ,  ISSN-L 2284 – 5747 

General ISBN 978-973-166-251-0,   Specific ISBN 978-973-166-258-9 

Covered in: CEEOL, Index Copernicus, IDEAS RePEc, Socionet, 

EconPapers  

For book version, Lumen Publishing House is recognised as a scientific 

publishing house in category „B” for CNCS within humanity sciences 

Straight Evaluation versus Hetero Evaluation of the Leadership Style 
in Organization - A Qualitative Approach 

[Autoevaluarea Versus Heteroevaluarea Stilului de Leadership in 
Organizatie – O Abordare Calitativa] 

Georgiana CORCACI 

Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section: Social Sciences,
2012, Year  I, Issue 1, pp:  63-72 

The online page of this publication can be found at: 

www.conferinta.info

Published by: 

Lumen Publishing House 

On behalf of: 

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences



 
Straight Evaluation versus Hetero Evaluation of the 

Leadership Style in Organization - A Qualitative 
Approach 

 
[Autoevaluarea Versus Heteroevaluarea Stilului de 
Leadership în Organiza�ie – O Abordare Calitativ�] 

 
Lecturer Ph.D. Georgiana CORCACI 1 2 

 
Abstract 
Our research investigates the extent to which self-assessed driving style at 

straight –evaluation overlaps. To measure the leadership style we perceive leadership 
questionnaire used effectively. To measure the leadership style we used an adapted form 
straight-charged (mirrored) thereof. We found that a relatively small proportion of self-
assessed driving style at straight –evaluation overlaps. Investigated sample consists of 60 
employees with an indefinite employment contract, profile IT, aged between 24 and 32, 
with higher education. Analysis of data obtained in this study leads us to affirm that 
perceive their leadership style is unduly focused on both sides. 
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1. Argument 
 
În ciuda interesului considerabil acordat fenomenului de 

leadership, defini�ia acestuia r�mâne ambigu�, îns�, în mod cert, eficien�a 
oric�rei organiza�ii depinde într-o buna m�sur� de ac�iunile leaderului. 
Cercetarea noastr� investigheaz� m�sura în care stilul de conducere 
autoevaluat se suprapune peste cel heteroevaluat - asa cum este el 
perceput de catre angaja�i. Pentru m�surarea stilului de conducere 
autoperceput am utilizat Chestionarul leadership-ul eficient.  Pentru m�surarea 
stilului de leadership heteroperceput am utilizat o form� adaptat� (în 
oglind�) a acestuia. Am constatat faptul c� o propor�ie destul de mic� din 
stilul de conducere autoevaluat se suprapune peste cel heteroevaluat. În 
plus, cele dou� dimensiuni ale stilului de conducere heteroperceput 
(orientare spre sarcin� �i orientare spre rela�ii) par a fi dimensiuni 
independente. Analiza datelor ob�inute în acest studiu ne face s� afirm�m 
faptul c� stilul de leadership autoperceput este unul centrat în mod 
exagerat pe ambele laturi. 

Leadershipul poate fi privit ca un proces în care rela�ia leader-
subordonat este reciproc� �i influen�eaz� atât performan�a individului, cât 
�i pe cea a organiza�iei. Exist� mai multe modalit��i de a privi leadership-ul 
�i multe semnifica�ii ale acestui fenomen. Într-o formulare simpl�, 
leadershipul înseamn� „a-i face pe oameni s� fac� ceva prin voin�a lor", “a 
utiliza autoritatea în luarea deciziei" (Zlate, 2004) sau „capacitatea de a 
influen�a alte persoane în scopul atingerii obiectivelor organiza�ionale" 
(Bogathy, 2004). Leadership-ul se poate baza pe o func�ie a personali��ii 
sau poate fi privit ca o categorie comportamental� (Ani�ei, M., 2001).  
Poate fi în�eles în termeni de rol sau în termeni de capacitate de a realiza 
performan�e care pot fi evaluate (Constantin. T., 2004). 

În literatura de specialitate referitoare la fenomenul de conducere, 
se face distinc�ia între termenul de leadership �i cel de management 
(Stogdill, R.M., 1994, Landy, FJ., 1996, Levy-Leboyer, C., 1996,  Lai, K., 
2003) Aceste doua concepte au sfere care se întrep�trund, existând 
anumite diferen�e între ele. Pentru a fi un manager eficient este necesar ca 
acesta s�-�i exercite rolul de leader. Leadershipul este astfel considerat un 
subset al managementului. S-a facut distinc�ia între leaderul formal �i cel 
informal. Leaderul formal î�i exercit� influen�a prin intermediul pozi�iei 
sale în ierarhia organiza�iei, puterea sa rezultând din investirea oficial� în 
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func�ie. Cel informal î�i exercit� influen�a în termeni de prestigiu ce 
provine din statutul dat de o competen�� particular�, independent� de 
pozi�ia sa ierarhica. Ambele tipuri de influen�� pot asigura performan�a 
organiza�ional�, mai ales dac� puterea data de autoritatea func�iei (puterea 
de pozi�ie) este completat� de puterea dat� de competen�a profesional� 
sau rela�ional� (putere personal�). Altfel spus, absen�a autorit��ii 
informale, personale, îngreuneaz� exercitarea autorit��ii formale, pe când 
prezen�a acesteia faciliteaz� transpunerea în fapt a investiturii oficiale. 
Pornind de la supozi�ia c� un individ matur din punct de vedere psihic se 
comport� similar în conditii similare, în momente diferite, con�tient sau 
nu, putem vorbi �i de existen�a unui comportament similar în ceea ce 
prive�te exercitarea actului de conducere. Putem vorbi, deci, de un stil de 
leadership Una din abord�rile importante privind legatura dintre 
leadership �i performan�a organiza�ional� este abordarea comportamental� 
care consider� c� performan�a în arta conducerii depinde de stilul �i 
maniera leaderului de a se comporta.  

Stilul de conducere poate fi privit din trei perspective : 
1) din perspectiva conduc�torului însu�i (autoevaluarea stilului de 

conducere); 2) stilul de conducere real (imaginea obiectiv�); 3) din 
perspectiva subordonatilor (heteroevaluarea stilului de conducere).  

 
 
 
 
 
Prin urmare, avem trei „imagini" care provin de la aceea�i realitate 

- stilul de conducere. Stilul de conducere a fost analizat cel mai adesea pe 
dou� dimensiuni: orientarea spre rela�ii, spre grupul uman al organiza�iei �i 
orientarea spre sarcin�, spre obiectivele de baz� ale organiza�iei. Leaderul 
orientat spre sarcin� pune accent pe definirea �i repartizarea sarcinilor, pe 
stabilirea unui nivel de comunicare formal� în grup �i pe definirea 
direc�iilor de activitate ale grupului. Scopul principal al acestuia este 
atingerea obiectivelor, îndeplinirea sarcinilor. Leaderul orientat spre 
angajat (spre rela�ii) pune accent pe comportamente ce creeaz� un climat 
de munc� în care încrederea, respectul mutual, prietenia �i sus�inerea 
ocup� un loc important. Leaderul se preocup� de securitatea �i confortul 
angaja�ilor, favorizeaz� stabilirea rela�iilor interpersonale, se intereseaz� de 
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nevoile angajatilor �i de satisfac�ia lor în munca �i î�i face timp pentru a-i 
asculta. 

 
2. Scopul cercet�rii 
 
Dup� cum am aratat anterior leaderul are o anumita percep�ie 

despre propriul stil de conducere, percep�ie ce-�i pune amprenta asupra 
activit��ii sale, în timp ce subalternii vor ac�iona în conformitate cu 
propria lor percep�ie. Ideal ar fi ca percep�ia subalternilor s� se suprapun� 
peste cea a leader-ului �i ambele percep�ii s� aproximeze imaginea real� 
(stilul de conducere obiectiv), ceea ce ar duce la mai pu�ine probleme �i la 
o eficien�� mai mare a organiza�iei. Cunoscând „p�rerea" subalternilor 
asupra manierei proprii de a conduce, leaderul î�i poate modula 
comportamentul în sensul în care va reu�i ulterior s� realizeze o mai bun� 
comunicare cu subalternii sai. Ne-am propus în acest studiu s� învestig�m 
masura în care stilul de conducere auto-perceput se suprapune peste cel 
heteroperceput (ca model de comportament constant al leader-ului, a�a 
cum este perceput de al�ii). 

 
Ipotezele cercet�rii 
 
Dup� cum am aratat anterior leaderul are o anumita percep�ie 

despre propriul stil de conducere, percep�ie ce-�i pune amprenta asupra 
activit��ii sale, în timp ce subalternii vor ac�iona în conformitate cu 
propria lor percep�ie. Ideal ar fi ca percep�ia subalternilor s� se suprapun� 
peste cea a leader-ului �i ambele percep�ii s� aproximeze imaginea real� 
(stilul de conducere obiectiv), ceea ce ar duce la mai pu�ine probleme �i la 
o eficien�� mai mare a organiza�iei. Cunoscând „p�rerea" subalternilor 
asupra manierei proprii de a conduce, leaderul î�i poate modula 
comportamentul în sensul în care va reu�i ulterior s� realizeze o mai bun� 
comunicare cu subalternii sai (Constantin, T., 2001). Ne-am propus în 
acest studiu s� învestig�m masura în care stilul de conducere auto-
perceput se suprapune peste cel heteroperceput (ca model de 
comportament constant al leader-ului, a�a cum este perceput de al�ii). 
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Ipotezele cercet�rii 
 
Ne-am fi a�teptat ca, vazându-se puternic orientat spre sarcin�, 

�eful s� se perceap� mai pu�in orientat spre latura rela�ional� sau invers. 
De asemenea, ne-am fi asteptat ca subordonatii care l-au perceput pe 
leader ca fiind puternic orientat spre o anumita latura sa-l evalueze ca fiind 
mai putin centrat pe cealalta, însa din analiza foilor de raspuns constatam 
faptul ca una si aceeasi persoana îsi percepe leaderul ca fiind în acelasi 
timp si pe sarcina orientat puternic, dar si pe relatii orientat la fel de 
puternic, sau dimpotriva slab orientat atât spre relatii cât si spre sarcina. 
Totodata, exista persoane care, desi îl percep ca fiind slab/puternic 
orientat pe o dimensiune îl evalueaza ca fiind orientat în mod adecvat spre 
cealalta (clasa a II-a). 

 
4. E�antionul investigat 
 
E�antionul investigat este format din 60 (N=60) de angaja�i cu 

contract de munc� nedeterminat, profil IT, având vârsta cuprins� între 24 
�i 32 de ani (M=27,47), cu studii superioare.  

 
5. Metodologie 
 
Pentru evaluarea stilului de conducere am utilizat Chestionarul 

leaderului eficicient (Corcaci, 2010). Chestionarul a fost utilizat pentru 
evaluarea stilului de conducere din perspectiva leader-ului însu�i (stilul de 
conducere autoevaluat). Am utilizat de asemenea, o variant� adaptat� a 
acestui chestionar, varianta destinat� s� evalueze stilul de leadership din 
perspectiva subalternilor (stilul de conducere heteroevaluat). Adaptarea 
chestionarului s-a realizat prin modificarea itemilor astfel încât s� se creeze 
o imagine în oglind� a variantei originale. În organiza�ie, chestionarul a 
fost administrat în grup, în instruc�iuni specificându-se faptul c� 
participan�ii se vor referi la leaderul lor  atunci când vor evalua itemii. Am 
specificat înc� de la început c� administrarea probei se va face anonim �i 
confiden�ialitatea r�spunsurilor este asigurat� în organiza�ie, respectând 
astfel protocolul etic �i ob�inând consim��mântul informat al subiec�ilor. 
Chestionarul a fost administrat far� limit� de timp. De asemenea, leaderul  
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a primit la rându-i  chestionarul Chestionarul leaderului eficicient (Corcaci, 
2010) pentru determinarea stilului propriu de conducere. 

 
6. Analiza �i interpretarea rezultatelor 
 
S-au  ob�inut urm�toarele rezultate (hetero-evaluare): 
 

  
În procente, rezultatele se prezint� astfel: 
 

 
Autoevaluare: 
 

 
Orientare spre sarcin�: 
Dup� cum se poate observa în tabelele de mai sus, un procent 

destul de mare, (33.33 %) percepe stilul de leadership al leader-ului lor ca 

Stilul /clasa Orientarea spre sarcin� Orientarea spre rela�ii 

I N = 7 N = 5 
  

II N= 9 N= 10 
  

III N= 6 N= 6 
  

Stilul / clasa Orientarea spre sarcin� Orientarea spre rela�ii 

I 
  

33.33 % 23.80% 

II 
  

42.85% 47.61% 

III 
  

28.57% 28.57% 

  Nota / stilul Nota brut� Nota standard 
Orientare pe 
sarcin� 

30 III 

Orientare pe 
oameni 

29 III 

68
CORCACI, G., (2012) Straight Evaluation versus Hetero Evaluation of the Leadership Style in 
Organization - A Qualitative Approach, Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 
 Section Social Sciences, Year 1, Issue 1, pp: 63-72



Straight Evaluation versus Hetero Evaluation of the Leadership….  
Lect. Ph.D. Georgiana CORCACI 

 

 
 
 

fiind slab orientat spre sarcin� (clasa I). Prin urmare consider� c� leaderul 
lor este o persoana pu�in activ�, dezinteresat� de calitatea �i rigurozitatea 
sarcinilor încredin�ate, o persoan� care caut� s� amâne �i s� simplifice pe 
cât este cu putin�� orice activitate. Este posibil ca acela�i comportament s� 
fie asimilat �i de colaboratorii s�i. 

− Un procent de 42.85% a ob�inut scoruri încadrate în clasa a II-
a, scoruri care descriu un comportament al leaderului centrat 
în mod adecvat pe îndeplinirea riguroas�, con�tiincioas�, la 
termen a obiectivelor �i a sarcinilor încredin�ate. 

− Un procent de 28.57 % î�i evalueaz� leaderul ca fiind o 
persoan� cu un comportament centrat excesiv pe îndeplinirea 
riguroas� a sarcinilor �i obiectivelor organiza�iei (clasa a III-a). 
Acest ultim procentaj de 28.57% se suprapune peste percep�ia 
leader-ului despre propriul stil de leadership (orientare pe 
sarcin� N.B.=30, N.S.=III).  

 
Orientarea spre oameni: 
− Un procent de 23.80 % a considerat c� leaderul are un 

comportament de conducere (clasa I) care indic� pentru ei 
faptul ca nu se preocup� de problemele oamenilor, ale 
subalternilor, considerându-le neimportante în îndeplinirea 
activit��ilor de serviciu. Astfel, ei se simt ignora�i, sunt adeseori 
nemul�umi�i de leaderul lor, resimt st�ri de frustrare �i 
insatisfac�ii în munc�. 

− 47.61% descriu un comportament al leaderului centrat în mod 
adecvat (clasa a II-a) pe cunoa�terea problematicii umane din 
organiza�ie, pe ameliorarea climatului de munc�, pe respectarea 
ideilor �i p�rerilor angaja�ilor, pe transparen�� �i încredere 
reciproc�. 

− 28.57% consider� c� �eful are un comportament centrat 
puternic pe problematica uman� (clasa a III-a), pe ameliorarea 
rela�iilor interpersonale, pe motivarea subalternilor pentru a-�i 
dep��i standardele. Aceast� ultim� viziune se suprapune peste 
cea a leader-ului care se autoevalueaz� ca fiind excesiv orietat 
spre rezolvarea problemelor umane (orientare pe oameni 
N.B.=30, N.S.=III). 

Am constatat faptul c� stilul de leadership autoperceput este unul 
centrat în mod excesiv pe îndeplinirea sarcinilor �i în mod excesiv pe 

69
CORCACI, G., (2012) Straight Evaluation versus Hetero Evaluation of the Leadership Style in 
Organization - A Qualitative Approach, Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 
 Section Social Sciences, Year 1, Issue 1, pp: 63-72



Logos Universalitate Mentalitate Educa�ie Noutate 
Sec�iunea �tiin�e Sociale 

 

 
 
 

rezolvarea problemelor rela�ionale din organiza�ie. Conform teoriilor lui 
Goleman,  Boyatzis �i  McKee (Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A.,    
2005)  ne-am fi a�teptat ca, vazându-se puternic orientat spre sarcin�, �eful 
s� se perceap� mai pu�in orientat spre latura rela�ional� sau invers. De 
asemenea, ne-am fi a�teptat ca subordonatii care l-au perceput pe leader ca 
fiind puternic orientat spre o anumit� latur�, s�-l evalueze ca fiind mai 
pu�in centrat pe cealalt�, îns� din analiza foilor de r�spuns constat�m 
faptul c� una �i aceea�i persoan� î�i percepe leaderul ca fiind în acela�i 
timp orientat  �i pe sarcin�, dar �i pe rela�ii la fel de puternic, sau 
dimpotriv� slab orientat atât spre rela�ii cât �i spre sarcin�. Totodata, exist� 
persoane care, de�i îl percep ca fiind slab/puternic orientat pe o 
dimensiune îl evalueaz� ca fiind orientat în mod adecvat spre cealalt� 
(clasa a II-a). Altfel spus, cele dou� dimensiuni ale stilului de conducere 
heteroperceput par a fi dimensiuni independente, scorul ob�inut la una 
dintre ele nu reprezint� un predictor al scorului pe care îl va ob�ine 
subiectul la cealalt� dimensiune. 

 
7.  Concluzii 
 
În primul rând, din analiza datelor ob�inute în acest studiu putem 

afirma faptul c� stilul de leadership autoperceput este unul centrat în mod 
exagerat pe ambele laturi. Acesta se suprapune doar în propor�ie destul 
mic� peste cel heteroperceput. Mai pu�in de o treime (28.57 %) din 
subalterni are aceea�i imagine cu �eful, privitor la stilul sau de conducere, 
atât în ceea ce prive�te orientarea pe sarcin�, cât �i în ceea ce prive�te 
orientarea spre rela�ii. Cele dou� dimensiuni ale stilului de conducere 
heteroperceput par a fi dimensiuni independente. 

De�i este de dorit ca evaluarea subalternilor asupra stilului de 
leadership al �efului ierarhic s� se suprapun� într-o masur� mai mare peste 
stilul de leadership autoperceput, se pare c� în cazul acestei organiza�ii 
suprapunerea a fost destul de mic�. Aceste diferen�e de percep�ie, vor 
duce bineîn�eles la comportamente diferite din partea subalternilor. Este 
posibil s� apar� unele nemul�umiri din partea celor care îl consider� 
insuficient centrat pe problematica uman�, dar �i din partea celor care îl 
consider� insuficient orientat spre sarcini. De asemenea este posibil ca 
leaderul s� fie excesiv de motivat pentru îndeplinirea sarcinilor, dar �i 
înspre latura uman�, ceea ce în timp duce la oboseal�, performan�e sc�zute 
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�i nemul�umire din partea acestuia. O alt� ipoteza este aceea c� leaderul a 
încercat s� se prezinte într-o lumin� favorabil�, crezând c� dac� se 
autoevalueaz� la maximum, va creea o imagine mai bun� despre sine decât 
dac� s-ar fi autoapreciat onest �i, nu în ultimul rând, este posibil ca 
diferen�ele de percep�ie s� se datoreze �i semnifica�iei diferite pe care 
responden�ii au atribuit-o itemilor. De�i ace�tia au fost construi�i „în 
oglind�" fa�� de variantele lor originale, este posibil ca semnifica�iile 
acestora s� se fi modificat.   

Cercetarea noastr� a investigat m�sura în care stilul de conducere 
autoevaluat se suprapune peste cel heteroevaluat, rezultatele mergând în 
direc�ia în care cele dou� categorii de evalu�ri se suprapun într-o masur� 
destul de mic�. Preciz�m îns� c� studiul nostru nu a avut în vedere în 
special o analiz� cantitativ�. Cu toate acestea, analiza calitativ� realizat� 
dezv�luie aspecte interesante, care, investigate prin alte metode vor putea 
fi clarificate în cercet�rile viitoare. 

 
References  

 
Ani�ei, M., (2001) Relatia dintre leadership si personalitate din perspectiva 

psihologiei organizationala, în Revista de psihologie organizationala, I, 
(2). 

Bogathy, Z. (2004) Manual de psihologia muncii �i organiza�ional�, Ia�i: Editura 
Polirom. 

Corcaci, G., (2010) Practic� �i teorie în psihologia managerial�, Ia�i: Editura 
Junimea. 

Constantin, T. (2004) Evaluarea psihologica a personalului, Bucure�ti: Editura 
Polirom. 

Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2005) Inteligen�a emo�ional� în 
leadership, Bucure�ti: Editura Curtea Veche. 

Lai, K. (2003) Initiatives and outcomes of quality management 
implementation across industries, in The International Journal of 
Management Sciences. 

Landy, F. J. (1996) The psychology of Work Behavior, Homewood, Illinois: The 
Dorsey Press. 

Levy-Leboyer, C. (1996) La gestion des competences, Paris: Les Editions 
d’Organisation. 

71
CORCACI, G., (2012) Straight Evaluation versus Hetero Evaluation of the Leadership Style in 
Organization - A Qualitative Approach, Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 
 Section Social Sciences, Year 1, Issue 1, pp: 63-72



Logos Universalitate Mentalitate Educa�ie Noutate 
Sec�iunea �tiin�e Sociale 

 

 
 
 

Stogdill, R.M., (1994) Handbook of Leadership, New York: Free Press. 
Zlate, M. (2004) Leadership �i management, Ia�i: Editura Polirom. 

 
Date despre Autor 
 
Georgiana CORCACI  
 
Lector universitar doctor la Universitatea “Petre Andrei” din Ia�i; 

membru în echipe de proiecte de cercetare sau interven�ie unde a ocupat 
func�ia de formator, consultant, expert; director Centrul de Resurse 
Umane - Universitatea “Petre Andrei” din Iasi; coordonator al 
Programului Umanitar «Ajuta�i-ne s�-i Ajut�m»; psiholog specialist în 
psihologia muncii, cu experien�� în examinarea psihologic� în vederea 
angaj�rii �i repartiz�rii  pe posturi, recrutare �i selec�ie de personal, 
evaluare psihologic�; manager rela�ii publice – IPIX, România. E- mail: 
gcorcaci@yahoo.it.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

72
CORCACI, G., (2012) Straight Evaluation versus Hetero Evaluation of the Leadership Style in 
Organization - A Qualitative Approach, Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 
 Section Social Sciences, Year 1, Issue 1, pp: 63-72


