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CAPITOLUL 3  

Analiza datelor prin metoda Grounded Theory 

III.1. Analiza categoriilor construite inductiv 

Folosind metoda de analiză a datelor Gounded Theory, 

am stabilit şapte categorii reprezentative răspunsurilor 

subiecţilor, fiecare fiind definită de un număr de cuvinte cheie, 

care pot fi regăsite în expresiile respondenţilor. Frecvenţa 

cuvintelor în text poate prezenta importanţa folosirii ca sursă 

pentru analiză. Categoriile sunt reprezentate de: efectele 

supervizării, calitatea supervizării, intensitatea supervizării, factorii în 

dezvoltarea profesională, procesul supervizării, precum şi tipul şi funcţiile 

supervizării. Fiecare categorie prezentată cuprinde o serie de 

cuvinte cheie după cum urmează: 

1. Efectele supervizării: beneficii, învăţare, îmbunătăţire, 

confort, uşurare, clarificare, impact, a face faţă, asigură, descărcare 

emoţională, oferă, calitate, funcţionalitate, siguranţă, ajutor, control, 

satisfacţie; 

2. Calitatea supervizării: obiectiv, ca la carte, standarde; 

3. Intensitatea şi frecvenţa supervizării: supervizat, 

săptămânal, lunar, mereu, perioadă, trimestrial, minim, des, redusă, 

atent, nesupervizat, rar; 

4. Factori în dezvoltarea profesională: greu, realizare, 

evoluţie/dezvoltare, orientare, carenţe/lipsă, reuşită/devenire, rol, 

planificare, obiective, feedback, servicii, îmbunătăţire, probleme, important, 

meserie, competenţe, profesionist/specialist, stil, decizie, risc, treaptă/nivel, 

performanţe/progres, responsabilitate, nevoie, începător, experienţă 
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5. Procesul supervizării: început/iniţial, treptat, acum, 

schimbare, instrument, vizează/urmăreşte, discuţie, nonformal, durată, 

şedinţe, sfîrşit, împreună, de obicei, raport, percepţie, relaţie, supervizor, 

compatibilitate, probleme, comunicare, unitar; 

6. Tipul supervizării: individuală, de grup; 

7. Funcţii ale supervizării: coordonare, monitorizare, 

verificare, îndrumare, suport, evaluare, formare, stimulare/încurajare, 

reprezentare, recunoştere/ apreciere, consultanţă, control. 

1. Efectele supervizării:  

beneficii, învăţare, îmbunătăţire, confort, uşurare, clarificare, impact, a 

face faţă, asigură, descărcare emoţională, oferă, calitate, funcţionalitate, 

siguranţă, ajutor, control, satisfacţie; 

 

Va fi luată spre analiză prima categorie stabilită şi vor fi 

detaliate cuvintele cheie din text, precum şi semnificaţia lor 

raportat la respondent. 

Frecvenţa cuvintelor cheie benefică şi învăţat oferă o 

imagine bine conturată a eficienţei supervizării, având în vedere 

că sunt efecte aduse în discuţie atît de supervizat cât şi de 

supervizor. Supervizatul menţionează îmbunătăţirile aduse de 

procesul supervizării în activităţile de serviciu zilnice, dar mai 

ales faptul că beneficiile supervizării sunt văzute încă de la 

începutul profesiei de asistent social. Supervizorul enumeră 

situaţiile în care supervizarea aduce beneficii şi anume: 

Asigură o planificare, un contact real cu situaţia- ceea ce 

poate să-ţi ofere o predicţie asupra evoluţiei, în baza căreia 

faci o strategie de lucru. (supervizor, mai, 2011).  
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Frecvenţa cuvintelor cheie denotă importanţa acestora 

în discursul subiecţilor, astfel se poate observa cum cuvîntul 

benefic apare în text de patru ori, iar învăţat de opt ori. 

Supervizatul foloseşte cuvîntul învăţat pentru a defini 

cunoştinţele dobîndite în relaţia cu supervizorul, astfel se 

observă progresele profesionale cît şi personale ale 

specialistului din prisma unei supervizări calitative: 

Supervizorul m-a învăţat să privesc obiectiv, m-a format ca 

profesionist (asistent social 1, mai, 2011)  

Cel mai mare progres pe care l-am făcut este că nu mă mai 

implic atât de mult emoţional în cazurile cu care lucrez, 

lucru pe care l-am învăţat de la supervizor. Am mai învăţat 

că nu suntem obligaţi şi nu avem nici capacitatea de a ajuta 

pe toată lumea, am mai învăţat că nu trebuie să mă iau 

după aparenţe în soluţionarea cazurilor sociale. (asistent 

social 2, mai, 2011) 

Un alt cuvînt cheie ca fiind definitoriu în eficienţa 

supervizării din perspectiva specialiştilor, este îmbunătăţire, 

cuvânt întâlnit în text de cinci ori şi enunţă clar aspecte ale 

eficienţei atît în relaţia supervizor – supervizat, cât şi raportat la 

performanţele organizaţiei: 

Supervizorul m-a ajutat să-mi îmbunătăţesc lucrul în 

serviciile sociale. (asistent social 1, mai, 2011)  

mi-am îmbunătăţit calitatea serviciilor şi lucrul cu 

beneficiarii (asistent social 2, mai, 2011)  

S-au îmbunătăţit serviciile (asistent social 2, mai, 2011)  

În februarie am participat la o dezbatere cu supervizorul 

privind evoluţia mea din 2008 pînă în prezent, moment în 

care mi-a expus aspectele realizate ok şi cele mai puţin ok, 
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cu recomandări de îmbunătăţire a activităţii şi a rezultatelor 

viitoare, ştii...?! (asistent social 2, mai, 2011)      

Efectele supervizării sunt din ce în ce mai bune. 

Supervizatul îşi îmbunătăţeşte performanţele profesionale. 

Faptul că este monitorizat, controlat, verificat dar şi 

susţinut vine în ajutorul lui, pentru că situaţia este 

predictibilă pentru el (supervizor, mai, 2011) 

Îmbunătăţirea este remarcată atît de supervizor cît şi cu 

precădere de supervizaţi, care observă schimbarea progresiv, 

sunt conştienţi de nivelul iniţial şi remarcă diferenţa în oferirea 

de servicii odată cu implementarea supervizării în atribuţiile de 

serviciu. 

Prezenţa, precum şi frecvenţa cuvîntului cheie confort, în 

cazul de faţă exprimat prin planificarea activităţilor şi puterea 

decizională, denotă nivelul de confort psihic de care are nevoie 

un specialist pentru a lucra la capacitate maximă. În cazul 

asistentului social, această stare este dată de implicarea 

supervizorului în luarea de decizii. Supervizorul este văzut ca 

cel cu care profesionistul îşi împarte decizia şi acţiunile în 

relaţia de supervizare. 

Este confortabil să ştie ce are de făcut azi, mâine, pe ce se 

poate baza, ce aşteptări am eu de la el (supervizor, mai, 

2011) 

Îţi oferă un anumit confort când iei o decizie privind un caz 

consultându-te cu cineva care să ştii că este responsabil de 

sfatul pe care ti-l dă, adică îşi asumă responsabilitatea, 

pentru că lucrând cu oamenii orice decizie este importantă. 

(asistent social 1, mai, 2011)  
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Deşi nu este folosit decît în cazul unui singur specialist, 

cuvîntul uşurat are o importanţă deosebită în a analiza eficienţa 

supervizării. Specialistul afirmă într-un moment de 

detensionare:  

m-am simţit uşurată cînd am aflat că vom fi supervizaţi, 

pentru că era un moment de tranziţie greu (asistent social 1, 

mai, 2011) 

Momentele de tranziţie în munca specialiştilor cer cu 

precădere supervizare, iar siguranţa oferită de acest proces 

facilitează raportarea asistenţilor sociali la serviciile pe care le 

oferă şi la valorile organizaţiei. 

În continuarea analizei efectelor supervizării asupra 

specialiştilor, cuvîntul cheie clarificare oferă o imagine 

constructivă privind supervizarea. Clarificare apare în discursul 

intervievaţilor de cinci ori, fiind folosit cu precădere de către 

supervizaţi. 

În discuţia individuală cu supervizorul se clarifică toate 

aspectele: se face un plan de îmbunătăţire a activităţii 

supervizatului, se aduce la cunoştinţă supervizatului 

situaţiile în care a făcut faţă cu brio, i se prezintă realizările 

din timpul anului... i se oferă supervizatului un feedback 

obiectiv din partea supervizorului. (asistent social 1, mai, 

2011)    

Potrivit asistenţilor sociali, efectul clarificator este dat 

cu deosebire de supervizarea individuală, de relaţia supervizor- 

supervizat. Percepţia pozitivă a specialiştilor supervizaţi privind 

impactul şi rolul supervizării, este conturată de certitudinea cu 

care enunţă aceste idei. 
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De multe ori eşti în impas, iar supervizorul îţi oferă o 

imagine de ansamblu, care-ţi clarifică multe idei. (asistent 

social 3, mai, 2011)  

Aspectele definitorii ale supervizării sunt controlul, 

clarificarea, verificarea. (asistent social 2, mai, 2011)  

este o discuţie clarificatoare între doi specialişti, si poţi chiar 

solicita o altă viziune asupra problemei (asistent social 1, 

mai, 2011)       

O importanţă deosebită este dată cuvântului clarificare 

atunci când este asociat de către respondent cu începutul 

carierei. Semnificaţia cuvîntului se schimbă în context dar nu 

devine mai puţin importantă, dimpotrivă enunţă certitudine şi 

lipsa oricărei ezitări în discurs:    

când eşti la început, clar ca supervizarea are un alt impact 

asupra ta ca novice, iar când prinzi experienţă începi să te 

raportezi altfel la procesul de supervizare. (asistent social 2, 

mai, 2011) 

Tot din perspectiva supervizaţilor se mai observă şi 

folosirea cuvântului impact, cuvânt ce apare de două ori în text, 

în ambele ipostaze folosit de către asistenţii sociali, fapt ce 

denotă încă o dată eficienţa procesului de supervizare în 

activitatea de serviciu. Fiecare din cei intervievaţi menţionează 

importanţa şi eficienţa unui astfel de proces în faza de început a 

carierei lor. Dacă unii se dau pe sine ca exemplu pozitiv în ceea 

ce priveşte eficienţa supervizării, alţii se raportează doar la 

persoana a II- a, respectiv a III-a.  

când eşti la început clar că supervizarea are un alt impact 

asupra ta ca novice, iar când prinzi experienţă începi să te 
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raportezi altfel la procesul de supervizare. (asistent social 1, 

mai, 2011)  

Supervizarea a avut impact mai ales asupra asistenţilor 

sociali începători (asistent social 2, mai, 2011) 

Prin sintagma a face faţă, întâlnită în răspunsurile 

intervievaţilor de două ori, putem observa modul în care 

asistenţii sociali răspund la sarcinile de serviciu, cât şi modul în 

care supervizarea contribuie la îndeplinirea cu succes a 

sarcinilor: 

se aduce la cunoştinţă supervizatului situaţiile în care a  

făcut faţă cu brio (asistent social 2, mai, 2011)             

Aceste aspecte sunt evaluate de către supervizor, iar 

prin intermediul şedinţelor individuale, supervizatul descoperă 

situaţiile în care a acţionat eficient, sau ca în cazul de mai jos, 

este sprijinit cînd nu se descurcă, nu face faţă la o situaţie dată. 

atunci cînd te confruntai cu ceva nemaintâlnit sau nu făceai 

faţă la o situaţie mai problematică şi aveai nevoie de 

suţinere şi suport apelai la supervizorul tău şi-i povesteai ce 

dificultăţi ai în cazul tău (asistent social 1, mai, 2011) 

Cuvîntul asigură apare în răspunsurile subiecţilor cu 

două semnificaţii, sau mai concret în două contexte diferite. Un 

prim context prezintă responsabilitatea supervizorului, aşa cum 

este percepută de către supervizat, unde acesta îndeplineşte 

funcţia de verificare, se asigură de bunul mers al instrumentării 

cazurilor: 

Practic supervizorul se asigură că dosarul asistentului social 

este complet, în timp ce supervizatului îi povesteşte 
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supervizorului cum a mai evoluat cazul său de la ultima 

superizare, cam aşa-i. (asistent social 2, mai, 2011)    

Al doilea context se referă la funcţia de control ce este 

asigurată de către supervizare. Vorbim aşadar de percepţia 

supervizatului asupra procesului de supervizare. 

Supervizarea asigură controlul asupra muncii, ai 

posibilitatea să te consulţi cu o altă persoană ca să afli că 

ceea ce faci tu este pe linia cea bună. (asistent social 3, mai, 

2011) 

O altă sintagmă cheie care arată eficienţa supervizării 

din perspectiva specialiştilor este descărcare emoţională. Unul din 

asistenţii sociali intervievaţi declară: 

Supervizarea mă ajută să ma descarc emoţional (asistent 

social 2, mai, 2011) 

Deşi este singulară, intervenţia are o semnificaţie 

aparte. Pe lîngă efectele menţionate mai sus, eficientă în 

organizare, planificare, control care sunt mai mult de natură 

tehnică (supervizorul insistă în utilizarea cuvântului tehnic), 

descărcarea emoţională devine un aspect considerat de subiecţi 

demn de menţionat, motiv pentru care intervievatul nu ezită în 

a-l enunţa, în cazul acesta supervizarea îmbracă un aspect 

moral. 

Cuvântului cheie oferă i-au fost atribuite mai multe 

valori. Pe de o parte apare în text ca un serviciu din partea 

supervizorului în relaţia cu supervizaţii, manifestat prin 

profesionalism, feedback, formare:  
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Orice fel de supervizare nu poate aduce decât îmbunătăţiri 

activităţii profesionale, atunci când este oferită cu 

profesionalism. (asistent social 3, mai, 2011)  

La început supervizarea ce mi-a fost oferită m-a format 

efectiv. (asistent social 2, mai, 2011) 

Ni se oferă trimestrial un feedback din perspectiva mai 

multor aspecte: din perspectiva lucrului cu beneficiarul, 

nivelul atitudinii mele faţă de organizaţiei, respectarea dead-

line-urilor (asistent social 2, mai, 2011)  

pe de altă parte însăşi, supervizarea prin toate formele ei oferă 

echilibru, îndrumare. 

Supervizarea îmi oferă un echilibru, îndrumîndu-mă mereu 

(asistent social 1, mai, 2011)  

Dacă eu am nevoie de îndrumare, asta cer şi asta mi se 

oferă. (asistent social 3, mai, 2011)  

Cuvîntul calitate este folosit des de către specialişti, 

fiecare din cei trei asistenţi sociali intervievaţi confirmând, ca 

efect al supervizării, existenţa calităţii în serviciile oferite, în 

funcţionalitatea organizaţiei şi în lucrul cu beneficiarii. Calitatea 

apare în text de şapte ori, iar contextul cel mai des întâlnit este 

cel al calităţii serviciilor.   

mi-am îmbunătăţit calitatea serviciilor şi lucrul cu 

beneficiarii, reuşesc să îndeplinesc sarcini corect (asistent 

social 3, mai, 2011)  

Supervizorul m-a învăţat că suntem o organizaţie cu un 

anumit statut şi un set de reguli care urmăreşte bunăstarea 

beneficiarilor noştri şi că trebuie să oferim servicii de calitate 

şi care să reflecte competenţele noastre profesionale. (asistent 

social 2, mai, 2011)  
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Calitatea este considerată parte a culturii 

organizaţionale, astfel încât pe lângă funcţii în managementul 

calităţii serviciilor, supervizorul are atribuţii în gestionarea 

culturii organizaţionale. 

Te ajută să păstrezi calitatea serviciilor pe care le oferi 

beneficiarilor (asistent social 1, mai, 2011)   

Supervizarea urmăreşte cu precădere ca asistentul social să 

ofere servicii de calitate beneficiarilor. (asistent social 3, mai, 

2011) 

Cea mai importantă funcţie este cea de sprijin şi suport 

pentru a atinge calitatea serviciilor (asistent social 3, mai, 

2011)   

Rolul supervizării în cultura organizaţională şi 

managementul calităţii totale reiese şi din alte apariţii ale ideii în 

forme relativ similare în discursul subiecţilor.  

Funcţionalitatea organizaţiei este redată atât prin 

calitatea serviciilor pe care le oferă, fapt ce reiese din afirmaţiile 

subiecţilor, cât şi din folosirea cuvântului treabă. Doi dintre 

respondenţi enunţă în discursul lor eficienţa supervizării, astfel:         

se observă mult implicarea supervizorului şi sprijinul pe care 

îl primesc, "curge treaba" (asistent social 1, mai, 2011)  

se aplică (funcţiile supervizării) în organizaţie, pentru că 

altminteri s-ar vedea că nu facem treabă bună aici (asistent 

social 3, mai, 2011) 

Influenţa supervizării este vizibilă din punctul de 

vedere al subiecţilor, deoarece conform supervizatului, în cazul 

în care nu ar exista supervizare, efectele negative nu ar întârzia 

să apară. 
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Pe măsură ce analizăm mai multe din cuvintele cheie 

din răspunsurile specialiştilor ne putem da seama de importanţa 

invocată a procesului de supervizare în activitatea profesională 

a asistenţilor sociali. Cu toate acestea, o serie de răspunsuri par 

să invalideze aceste presupuneri. 

Acum lucrurile stau altfel, pentru că trecusem printr-o 

perioadă când eu însămi supervizam o activitate, după cinci 

ani de experienţă am ajuns să fiu supervizată de altcineva 

care are cu puţin mai multă experienţă de lucru decât mine. 

(asistent social 3, mai, 2011)  

Relativa incompatibilitate dintre supervizor şi 

supervizat este dedusă din exprimarea nemulţumirii cu privire 

la vechimea supervizorului. Acestă nemulţumire va influenţa 

practic relaţia supervizor-supervizat în sensul distorsionării 

acesteia şi chiar a neacceptării ghidării activităţii profesionale. 

Un alt aspect ce merită adus în discuţie este frecvenţa 

cuvântului siguranţă, într-o formă derivată, bineînţeles. Regăsim 

cuvântul de trei ori în răspunsul intervievaţilor: 

îmi oferea şi o stare de siguranţă că îmi făceam treaba bine 

(asistent social 1, mai, 2011)  

atunci când supervizorul tău are o experienţă net superioară 

ţie sigur îţi poate oferi feedback-ul de care ai nevoie. (asistent 

social 3, mai, 2011)  

pe ce am aprofundat de când sunt aici sunt sigură pe mine. 

(asistent social 2, mai, 2011) 

În cazul primelor replici, siguranţa lucrului bine făcut 

este efectul supervizării din perspectiva morală şi a relaţiei de 

supervizare. Prin faptul că primeşte o supervizare calitativă, un 

feedback în ceea ce priveşte munca sa, specialistul devine mai 
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