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Capitolul II. 
Modele şi teorii explicative ale  

abuzului psihologic organizaţional 

1. Modele descriptive ale abuzului psihologic  
din organizaţie 

În literatura din domeniu, au fost realizate mai multe 

demersuri de a explica apariţia şi manifestarea fenomenului de 

abuz psihologic. Din această perspectivă, unii cercetători din 

domeniu şi-au concentrat atenţia asupra trăsăturilor de 

personalitate ale victimelor şi ale agresorilor (Coyne et al., 

2000), alţii s-au centrat asupra deficienţelor identificate la 

nivelul climatului de la locul de muncă (Einarsen, 1996; 

Leymann, 1992a; Vartia, 1996; Zapf et al., 1996) şi o a treia 

categorie de cercetători a fost interesată de procesele de grup 

care facilitează apariţia fenomenului precum cele de găsire a 

unui „ţap ispăşitor” (Thylefors, 1987). 

Plecând de la aceste direcţii de cercetare, înţelegere şi 

explicare a fenomenului de abuz psihologic, cercetătorii din 

domeniu au concluzionat faptul că atât abuzul psihologic, cât 

şi alte forme de agresiune rezultă, de obicei, dintre o 

interacţiune între factorii individuali şi factorii situaţionali 

(Aquino et al., 1999; Neuman & Baron, 1998; O’Leary-Kelly 

et al., 1996; Zapf, 1999). Mai mult, autorii au descoperit faptul 

că, între cele două categori de factori, există un proces de 

influenţare reciprocă. Astfel, o persoană poate să-şi manifeste 

tendinţele agresive înţelese ca şi trăsături de personalitate într-

un anumit mediu de muncă, influenţându-l, iar acesta, la 

rândul său, poate facilita apariţia şi manifestarea actelor de 

abuz psihologic. 
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Pornind de la concluziile anterior expus, Dieter Zapf 

(1999) a afirmat faptul că abuzul psihologic nu poate fi 

explicat doar de un singur factor, ci de un grup de factori. 

Prin urmare, din această perspectivă, abuzul psihologic este 

înţeles ca un fenomen multicauzal. 

1.1. Modelul interacţiunii factorilor situaţionali  

Cercetătoarea Denise Salin este recunoscută pentru 

demersurile sale de a explica fenomenul de abuz psihologic şi 

propune modelul abuzului psihologic înţeles ca rezultat al 

procesului de influenţare reciprocă a trei categorii de factori 

situaţionali (2003). Având, aşadar, un caracter tridimensional, 

modelul surprinde logica existentă în spatele procesului 

declanşator al actelor de abuz psihologic şi clasifică 

comportamentele de abuz psihologic astfel: a) grupul proceselor 

şi structurilor cu rol de motivare; b) grupul proceselor şi structurilor cu 

rol de precipitare şi c) grupul proceselor şi structurilor cu rol de 

declanşare. 

Pentru o viziune de ansamblu asupra factorilor 

consideraţi de acest model şi a esenţei acestuia, vă propunem 

schema de jos şi, de asemenea, o prezentare detaliată a fiecărei 

categorii de factori situaţionali. 
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Figura 1. Modelul abuzului psihologic înţeles ca şi rezultat al 
procesului de influenţare reciprocă a trei categorii distincte de 

factori situaţionali 

 

1. Grupul proceselor şi structurilor cu rol de motivare  

Condiţiile prezentate în figura 1 ca fiind necesare 

apariţiei fenomenului de abuz psihologic nu sunt întotdeauna 

suficiente pentru a explica dinamica comportamentelor din 

cadrul acestuia. Astfel, acestora li se mai adaugă anumiţi 

factori percepuţi ca având rol motivator precum existenţa unei 
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competiţii interne ridicate, existenţa unor forme particulare ale sistemelor 

de recompensă şi beneficiile aşteptate de către agresor. Abuzul 

psihologic nu poate fi explicat şi înţeles, întotdeauna, ca un 

comportament iraţional, manifestat de către angajaţii cu un 

nivel ridicat al frustrării resimţite. Există, astfel, şi situaţii când 

poate fi explicat şi înţeles ca un comportament care poate 

aduce mai multe beneficii personale individului care exercită 

comportamente de abuz psihologic (Krakel, 1997). Prin 

urmare, dacă, într-o organizaţie, sunt prezente condiţiile 

necesare manifestării abuzului psihologic în prealabil (i.e. un 

dezechilibru al puterii perceput şi prezenţa costurilor reduse 

pentru agresor), o persoană poate manifesta astfel de 

comportamente pentru că simte că astfel poate obţine 

anumite beneficii cu costuri minime (Salin, 2003). Cât priveşte 

existenţa unei competiţii interne ridicate în cadrul unei 

organizaţii, aceasta îl poate ajuta pe un potenţial agresor să-şi 

justifice comportamentul şi să nu-şi asume nicio vină. Autori 

precum Astrid O’Moore (2000), Denise Salin (2003) şi Maarit 

Vartia (1996) au precizat că acele organizaţii care sunt 

caracterizate prin competiţie internă ridicată şi care 

promovează un climat politic, sunt cele mai predispuse 

apariţiei şi manifestării actelor de abuz psihologic. 

   

2. Grupul proceselor şi structurilor cu rol de facilitare  

În momentul în care ne raportăm la percepţia unui 

dezechilibru al puterii, chiar din definiţia fenomenului de abuz 

psihologic este semnalat faptul că acesta este un tip de conflict 

care situează persoana într-o poziţie de neajutorare şi în care 

persoana are resurse minime pentru a se apăra. Această 

situaţie a fost denumită ca fiind o structură de tip agresor-victimă 

(Einarsen & Skogstad, 1996; Leymann, 1996; Vartia, 1996).  

Astfel, în cazul abuzului psihologic, percepţia 

dezechilibrului puterii reprezintă o prerechizită a fenomenului. 
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Fără considerarea acestui aspect, nu mai există abuz 

psihologic, ci despre o situaţie conflictuală normală, în care 

persoana asupra căreia sunt îndreptate actele agresive, se 

poate apăra atât direct, cât şi indirect de efectul actelor 

agresive întâmpinate (Salin, 2003). O altă prerechizită a 

abuzului psihologic este reprezentată de etapa de evaluare a 

potenţialelor costuri pe care le-ar avea de plătit autorul actelor 

abuzive ca urmare a desfăşurării comportamentului său. În 

cazul în care acestea sunt minime, viitorul agresor ia decizia să 

exercite actele de abuz. 

Pe lângă factorii mai sus menţionaţi (i.e. percepţia 

dezechilibrului puterii şi costurile scăzute pentru agresor), se 

mai adaugă şi un al treilea, respectiv insatisfacţia şi frustrarea 

resimţită la nivelul climatului de muncă, fiind, de asemenea, 

unul dintre factorii declanşatori atât ai actelor de abuz 

psihologic, cât şi a altor forme de comportamente anti-sociale. 

Principalele aspecte care duc la apariţia insatisfacţiei şi 

frustrării la locul de muncă sunt constrângerile organizaţionale 

şi lipsa controlului asupra sarcinilor de muncă (Einarsen & 

Skogstad, 1996), lipsa unor obiective clar stabilite (Vartia, 

1996), conflictul şi ambiguitatea de rol (Einarsen, Raknes & 

Matthiesen, 1994; Spector, 1997). Mai mult, lipsa unui climat 

fizic confortabil la locul de muncă (i.e. aglomeraţia, prezenţa 

unor temperaturi inconfortabile şi zgomotul) pot contribui la 

creşterea gradului de insatisfacţie şi a manifestării agresivităţii 

(O’Leary-Kelly, Griffin & Glew, 1996). 

 

3. Grupul  proceselor şi structurilor cu rol de 

precipitare 

În cadrul paragrafelor anterioare, procesele şi 

structurile au fost clasificate ca fiind condiţii şi motivaţii ale 

apariţiei comportamentelor de abuz psihologic. Structurile şi 

procesele cu rol de facilitare explică de ce o anume categorie 
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de organizaţii sau de situaţii constituie un factor cu rol de 

facilitare ale actelor de abuz psihologic. Mai mult, structurile şi 

procesele cu rol de motivare explică motivul pentru care un 

individ ia decizia de a desfăşura comportamente de abuz 

psihologic, din perspectiva potenţialelor beneficii obţinute ca 

urmare a abuzării colegului de muncă sau a subordonatului. 

Acestor două categorii de procese li se alătură şi o a treia care 

joacă rolul unor factori declanşatori ai abuzului psihologic. 

Aceşti factori declanşatori sunt, în general, asociaţi cu 

schimbări ale statutului profesional ale unui angajat ca 

retrogradarea persoanei, schimbarea în componenţa grupului de muncă şi 

alte schimbări organizaţionale. 

Cercetările în domeniu au arătat că aspecte precum 

restructurarea, retrogradarea şi alte schimbări organizaţionale 

atrag, după sine, precipitarea apariţiei actelor de abuz 

psihologic în organizaţii. Spre exemplu, în studiile realizate de 

către Robert Baron şi Joel Neuman (1996), Helge Höel şi 

Carry Cooper (2000), Paul McCarthy (1996) şi Michael 

Sheehan (1996), s-au obţinut asocieri semnificative între 

variabilele precum reducerea costurilor şi retrogradarea, pe de 

o parte, şi variabile ca exprimarea ostilităţii şi a 

obstrucţionismului, pe de altă parte. Pentru o înţelegere a 

acestor asociaţii între variabilele de interes, autorii au oferit o 

gamă vastă de explicaţii printre care amintim faptul că 

restructurarea şi retrogradarea duc la eliminarea anumitor 

poziţii din organizaţii. În consecinţă, apare reducerea 

oportunităţilor de promovare, creşterea volumului de muncă, 

creşterea competiţiei interne şi scăderea securităţii resimţite la 

locul de muncă. Toate aceste aspecte conduc la creşterea 

presiunii şi stresului resimţit la locul de muncă, la scăderea 

dorinţei personale de cenzurare a agresivităţii ca şi expresie a 

manifestării frustrării resimţite şi la creşterea dorinţei de a 

elimina persoanele potenţial ameninţătoare pentru obţinerea 
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unei promovări personale la locul de muncă. La nivelul 

schimbării componenţei grupului de muncă, studiul lui Astrid 

O’Moore şi a colegilor săi (1998) a arătat că două-treimi dintre 

persoanele abuzate au fost victime ale acestor acte negative 

imediat după ce agresorul a fost avansat în funcţie (e.g a făcut 

abuz de putere) sau imediat după venirea unui manager nou în 

organizaţie. 

1.2. Modelul conflictului escaladat 

Modelului escaladării conflictului al lui Friedrich 

Glasl4 (1982, 1994) reprezintă o perspectivă teoretică ce 

justifică maniera în care conflictele se pot transforma în abuz. 

Pornind de la ideea necesităţii conflictelor în organizaţii 

pentru a stimula inovaţia, peformanţa şi învăţarea, Glasl 

semnalează faptul că, prin escaladare „permisă”, aceste 

conflicte pot deveni extrem de nocive şi distructive atât la 

nivel individual, cât şi organizaţional, conexiunile fiind 

evidente în următoarea structură trifazică a modelului:  

a) stadiul întâi al modelului este reprezentat de etapele 

de raţionalizare şi încercare de rezolvare a diferenţelor apărute. Prin 

aceste etape, victima încearcă să rezolve diferenţele apărute 

prin metoda rezolvării problemei şi prin discuţiile raţionale 

(gândirea raţională) şi, chiar dacă părţile implicate 

experimentează episoade de tensiune interpersonală, 

manifestă interes pentru a găsi o rezolvare rezonabilă, într-o 

manieră raţională şi controlată; 

b) a doua etapă constă în agravarea relaţiilor sociale şi 

escaladarea conflictului. Acum apar primele sentimente de 

neîncredere în intenţiile nevinovate ale agresorului, 

manifestarea lipsei de respect şi a ostilităţii faţă de agresor. 

Tensiunea interpersonală devine centrul problemei, fiind 

                                                 
4 Cit. în  Zapf şi Gross, 2001, p. 501. 
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inerente întreruperea comunicării, protejarea propriei 

reputaţii, afrontul împotriva oponentului, ameninţările şi 

comportamentele ostile şi agresive deschise; 

c) etapa finală constă în manifestarea concretă a agresivităţii 

de către agresor, astfel încât persoana ţintă simte presiunea de a 

pleca de locul său de muncă actual. În fapt, cu ultima fază a 

procesului abuziv în viziunea lui Leymann (1996), singurul 

scop al persoanelor implicate este distrugerea oponentului, 

chiar cu riscul propriei stări de sănătate. 

Ideea potrivit căreia abuzul psihologic reprezintă o 

disfuncţie relaţionată cu degenerarea unui conflict (Poilpot-

Rocaboy, 2003), constituie, aşadar, sursa interogaţiilor 

teoreticienilor privind rolul conflictului în procesul abuzului 

psihologic din mediul organizaţional, respectiv asupra 

identificării stadiului în care se instalează abuzul psihologic în 

procesul degradării unui conflict. Având în vedere acest cadru 

teoretic, amintim modelul escaladării conflictului al lui Evert 

Van de Vliert (1998), un alt reper important utilizat pentru a 

categoriza comportamentele cu rol de escaladare (stereotipuri, 

percepţii selective, auto-îndeplinirea profeţiilor, atribuirile 

negative, probleme de comunicare, neîncredere) sau 

dezescaladare a disputei. Morton Deutsch (1973) înglobează 

aceste elemente în conceptul de proces social răuvoitor, iar 

revenirea la un stadiu constructiv prin dezescaladare nu 

elimină schimbările structurale fundamentale produse de 

conflict.  

Raportându-se la definirea conceptului ca situaţia în 

care, „dintre doi indivizi, un individ şi un grup sau două grupuri, cel 

puţin una dintre părţi simte că este obstrucţionată sau iritată de către 

cealaltă” (Van der Vliert, 1998, p. 351), modelul în cauză este 

centrat pe următoarele elemente: a) antecedentele, derivând 

din acele condiţii necesare iniţierii unui conflict precum stilul 

de conducere, climatul organizaţional negativ sau disfuncţii ale 

Extras din volumul @ Cramaruc, N. M., & Maidaniuc Chirila 
rL>FPNONGL>m>®´ >¥®±¬ >£¤>µ¨®«¤ >« >«®¢´«>£¤>¬´¢ X> ¡´¹´«

psihologic . Iasi, Romania: Lumen.



O nouă formă de violenţă la locul de muncă: abuzul psihologic 

 

71 

rolului; b) rezultatul conflictului care generează frustrare, 

implicare emoţională crescândă şi desconsiderarea motivelor 

iniţiale ale disputei; c) comportamentul strategic; d) 

consecinţele, reprezentând un feedback pentru oponenţi. 

O altă viziune sintetică asupra procesului de abuz 

psihologic, având la bază concepţia lui Van de Vliert, este 

conturată de Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy5 (2006). Potrivit 

acesteia, abuzul psihologic este un proces dinamic, constituit 

din patru faze: 

a) faza antecedentelor reprezentate prin caracteristicile 

victimei, ale abuzatorului şi ale organizaţiei şi cărora li se 

acordă o importanţă deosebită, întrucât interacţiunea celor trei 

determinanţi are un impact notabil asupra evoluţiei 

conflictului; 

b) faza abuzului psihologic în cadrul căreia victima este 

supusă unor comportamente negative repetate, nedorite şi 

nereciproce, care determină, în timp, stigmatizarea şi 

victimizarea persoanei vizate; 

c) faza răspunsurilor, analizate din dublă perspectivă, 

astfel încât caracterul ciclic al procesului abuziv poate fi 

explicat atât la nivel individual, prin lipsa acţiunii victimei, cât 

şi la nivel organizaţional, prin aceeaşi atitudine pasivă; 

d) faza efectelor manifeste asupra individului, a 

organizaţiei, dar şi a societăţii în ansamblu. 

Din perspectiva lui Poilpot-Rocaboy, procesul în 

discuţie poate avea un caracter liniar, fiecare fază decurgând în 

ordine din cea anterioară, dar în acelaşi timp şi un caracter 

neliniar evident prin faptul că antecedentele (faza 1) pot 

influenţa direct răspunsurile individului sau ale organizaţiei 

                                                 
5 Profesor de Managementul Resurselor Umane la Universitatea Rennes 
din Franţa şi activitatea sa ştiinţifică şi de cercetare s-a centrat, într-o foarte 
mare măsură, asupra hărţuirii psihologice de la locul de muncă. 
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(faza 3) sau chiar efectele (faza 4). Ca dovadă, personalitatea 

victimei poate influenţa natura răspunsului individului, cultura 

organizaţională poate avea impact asupra reacţiei la nivel 

organizaţional, la fel cum, de aceeaşi personalitate a victimei 

depind efectele la nivelul stării de sănătate a acesteia. 

Acelaşi interes pentru viziunile teoreticienilor asupra 

dinamicii conflictuale cu incidenţă ridicată de transformare în 

abuz psihologic justifică opţiunea de a prezenta succint şi 

modelul diagnostic al hărţuirii morale6 al lui Daniel Faulx. 

Abordând conceptul prin raportare la alte fenomene ce 

implică suferinţa în mediul organizaţional, autorul delimitează 

următoarele stadii:  

a) suferinţa acută în interiorul organizaţiei, definită 

printr-un episod de suferinţă intensă, trăită în cadrul 

organizaţiei, însoţită de tulburări la nivelul somatic, psihic, 

social şi profesional al individului şi a cărei sursă nu are 

neapărat un caracter organizaţional; 

b) violenţa din organizaţie se concretizează în diferitele 

comportamente prin care un angajat este persecutat, 

ameninţat sau agresat fizic şi psihic; 

c) hiperconflictul a cărui conştientizare este condiţionată 

de faptul că percepţia uneia dintre părţile implicate diferă de a 

celeilalte, fiind anulată, astfel, orice posibilitate de a construi 

un cadru interpretativ comun; ca urmare, prin bipolarizarea 

conflictuală, având la bază binecunoscutul concept de 

polarizare de grup7 şi stigmatizarea individului, Faulx (2005) 

semnalează instalarea efectului Gavroche; 

d) abuzul manifest în mediul organizaţional, fiind un 

stadiu dependent de prevalenţa tipului de relaţie existentă 

                                                 
6 Termenul de hărţuire morală reprezintă echivalentul hărţuirii/ abuzului 
psihologic în viziunea cercetătoarei Marie-France Hirigoyen (1998). 
7 Definit de Moscovici (1984) drept „accentuarea unei tendinţe iniţiale dominante 
din cadrul unui grup”. 
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între persoanele implicate, respectiv de tip simetric sau 

complementar; în mod evident, o relaţie cu caracter 

complementar implică faptul că unul dintre indivizi deţine mai 

multe resurse (putere, resurse personale) pe care le foloseşte 

într-un mod favorabil unei interacţiuni dezechilibrate cu 

celălalt; astfel, abuzatorul beneficiază de susţinerea din partea 

organizaţiei, iar victima de ostilitate din partea grupului; 

e) hărţuirea morală, fiind ultimul stadiu ce le înglobează 

pe cele precedente; în fapt, hărţuirea morală poate fi privită ca 

o situaţie hiperconflictuală doar în măsura în care este asociată cu 

o suferinţă notabilă şi implică acte violente; reversul situaţiei 

nu este adevărat, întrucât conflictele nu sunt relaţionate 

implicit cu fenomene de victimizare în mediul organizaţional; 

în studiile realizate de Balducci et al. (2009), identificăm o 

inversare a ultimelor două stadii, aceştia considerând abuzul 

ca etapă finală. 

Cu toate că hărţuirea şi conflictul sunt două realităţi 

diferite, nu putem nega faptul că posibilele conexiuni dintre 

aceste două concepte reprezintă un spaţiu deschis explorării în 

ideea de a identifica similitudinile existente. 

Figura 2. Cursul etapelor în fenomenul de abuz psihologic a 
lui Glasl (1982, 1994) 
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