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Preliminary scientific report on the implementation of the  

“Applications of self-control theories in occupational burnout reduction”  

project during October 2015-December 2016 

 

 

The project aims to analyze the applicative potential of self-control theories in reducing 

occupational burnout. Consequently, we defined three objectives within the project proposal:   

O1. Conducting a systematic review on research studies that reported interventions aimed 

at increasing self-control.   

O2. The development of an intervention based on self-control enhancement, and pre-

testing it within a controlled clinical trial done on students during their finals. 

O3. Adjusting the intervention and cross-validate it on employees, using a controlled 

clinical study. 

 

Objectives and the degree of accomplishment  

Objective 1. Conducting a systematic review on research studies that reported interventions 

aimed at increasing self-control. 

Proposed date for submitting the manuscript for publication: month 8 of the project (May 2016)  

Degree of accomplishment: 90% 

To accomplish this objective, we undertook the carrying out of two activities:  

A1. The analysis of intervention protocols that have been used in controlled clinical trials 

from the existing literature on burnout. 

A2. The identification of studies that have reported interventions on self-control 

enhancement.  

Regarding A1, the team analyzed the 48 clinical controlled studies that have been 

included in the latest meta-analysis on burnout interventions (Maricuțoiu, Sava, & Butta, 2016). 

The conclusions of this analysis are as follows: 

 The change mechanisms involved in these interventions are very different from one 

occupational group to another; 

o Teachers and health care workers – peer support activities could be relevant 

for this occupational categories; 
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o Company workers and students -  mainly anxiety and stress management 

targeted activities with an individual component through coaching sessions; 

o B intervention (tertiary) typically relevant to professions/jobs entailing close 

interpersonal contact such as doctors, nurses, therapists & counselors, 

teachers, flight attendants, public administration workers/public or civil 

service; 

 Most interventions are not aiming directly at improving self-control.  

 

Following these conclusions, we developed the following research activities.  

Activity A1.1. We conducted a new literature search using a similar approach as in the previous 

meta-analysis. However, we enlarged the number of online databases. 

Our new search yielded 1689 unique results, and we used pair of evaluators to assess their 

abstracts. Each evaluator had to decide whether a) the abstract presented an intervention, and b) 

whether the abstract was reffering to an empirical paper. Following this stage, we selected 525 

abstracts, and we searched for their full-text version. We managed to find 451 full-text articles, 

and we analyzed them all in the following stage.  

Activity A1.2. We reviewed the evidence regarding the causal relations between burnout and 

work engagement.  

The present review is based on the assumption that BU and WE are related and distinct concepts, 

and aims at investigating whether we can establish a causal sequence between them. Previous 

research studies either assumed that WE is a predictor of BU (van Beek et al., 2013), or reported 

that BU has a significant cross-lagged effect on engagement (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). 

Therefore, we formulated the following research question: 

Research Question 1: Is there a causal relationship between BU and WE? 

The time lag between the measurement moments is an important issue when analyzing cross-

lagged relationships using longitudinal designs (Taris & Kompier, 2014). Therefore, we 

formulated our second research question as follows: 

Research Question 2: Is the time lag a moderator of the cross-lagged effects between BU and 

WE? 

We conducted a systematic search of online databases (PsychInfo, Scopus, Academic 

Search Premier, EconLit, and Web of Science), in March 2016. We used a search phrase that 

included keywords relevant for BU (“burnout”, “exhaustion”, “depersonalization”, “cynicism”, 

“personal accomplishment”, “inefficacy”), and keywords relevant for WE (“work engagement”, 

“vigor”, “dedication”, “absorption”). In order to filter results with a specific research design we 

included two additional search terms (“longitudinal”, “multi-wave”), and we searched for these 

terms only in the abstracts. The final search phrase used in our queries was (“burnout” OR 

“exhaustion” OR “depersonalization” OR “cynicism” OR “personal accomplishment” OR 

“inefficacy”) AND (“work engagement” OR “vigor” OR “dedication” OR “absorption”) AND 

(Abstract: (“longitudinal” OR “multi-wave”)). 



3 
 

The online search yielded 31 unique results (and 3 duplicates). We analyzed the full-text 

versions of these articles, and we selected 17 eligible papers that a) reported a longitudinal 

research study; b) included measures of WE and BU, and c) reported the correlation matrix 

between WE and BU, at all measurement moments. The rejected papers reported cross-sectional 

studies (8 papers), did not include measures of BU or WE (2 papers), did not report the 

correlation matrix (3 papers), or did not report an empirical research study (1 paper). We 

excluded two research papers that computed a general BU score using all three MBI scales. We 

excluded these two papers because a) INEF has stronger relationships with WE, as compared 

with the CBU elements, b) a general BU score based on all three components is different from 

CBU, and c) the two research studies are too few to conduct separate analyses.  

 

The full report of this review is currently submitted for publication. 

Maricuțoiu, L.P., Sulea, C., Iancu, A. (2016). Work engagement or burnout: which comes first? 

A meta-analysis of longitudinal evidence. Manuscript submitted for publication to Burnout 

Research.  

 

34 initial results 3 duplicates removed 

from the list 

31 full text papers 

included in the 

eligibility analysis 

8 cross-sectional papers 

2 papers without BU or WE 

1 review 

 

17 articles with full 

datasets 

2 articles that included INEF 

in a general BU score 

15 articles with full 

datasets 

20 eligible papers 
3 papers without the 

correlation matrix 

2 unpublished 

datasets  

17 articles in the final analyses 
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Activity A1.3. We analyzed the relations between academic performance and academic well-

being. 

The objective of the present research study is to investigate the evidence regarding the causal 

relations between academic grades and three forms of student well-being. Because previous 

research studies did not provide converging evidence regarding the direction of causality, we 

formulated the following hypotheses: 

H1. Is there a causal relation between academic grades and study engagement? 

H2. Is there a causal relation between academic grades and the burnout components (i.e. 

exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment)? 

H3. Is there a causal relation between academic grades and study overcommitment? 

Participants 

162 students signed up for this research, but 20 of them failed to complete the questionnaires in 

both measurement moments. Therefore, the final research sample consisted of 142 first-year 

Psychology students (76.06% females), who received extra-credits for their participation. The 

age of the participant ranged from 19 to 55 years (M=21.34; SD=5.37).  

Procedure 

All participants were enrolled in the course of Educational Psychology that had a mid-term 

evaluation (in the 7h week of the semester) and a final evaluation (in the 14th week of the 

semester). The final grade for the Educational Psychology exam was the mean of the two 

assessments. Participants completed paper-and-pencil measures at two moments, before each 

evaluation. 

Measures 

Academic performance was measured by the student's grades on Educational Psychology, on 

each of the two evaluations (i.e. the 7th and the 14th week of the semester).  

Academic well being included measures of study engagement (UWES-S, Schaufeli, Salanova, 

González-Romá & Bakker, 2002), academic burnout (MBI-SS, Schaufeli, Martínez, Pinto, 

Salanova & Bakker, 2002), and overcommitment to one’s studies (DUWAS-S; van Beek, 

Kranenburg, Taris & Schaufeli, 2013) 

Data analysis 

We used stepwise multiple regressions to analyse the data from the two waves. We predicted the 

wave 2 measures using the variables from wave 1. In the first step, each wave 2 variable was 

predicted by its wave 1 measure (the auto-regression). In the following steps, we introduced only 

the wave 1 predictors that had a significant incremental effect. In this analysis, evidence of 

causal relations is provided by the significant incremental effects of the potential cause, over the 

variance explained by the auto-regression. Because our hypotheses did not specify the direction 

of the causality, we analysed both ways: academic performance as a cause for well-being, and 

well-being as a cause for academic performance. 
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The full report of this research is currently submitted for publication. 

Paloș, R., Maricuțoiu, L.P., & Costea, I. (2016). Causal relations between academic performance 

and academic well-being: a cross-lagged analysis of a two-wave study. Manuscript submitted for 

publication to British Journal of Educational Psychology.  

Line 4. We analyzed the interventions aimed at enhancing work engagement 

We searched online databases in January 2016, using three categories of keywords, linked by 

logical operators („OR”, „AND”) . We used the following keyword categories: i) keywords 

relevant for work engagement („work engagement”, „job engagement”); ii) keywords relevant 

for the target group („employee”, „worker”); iii) keywords for selecting research studies that 

reported interventions („intervention*”, „prevention”), and iv) keywords that narrowed our 

search to controlled trials („controlled trial”, „control group”, „waiting list”).  

The online search yielded 347 results (259 unique results and 88 duplicates), and we were able to 

find the full-text version for all of them. Next, we analysed the full text versions and excluded 

128 research studies that did not report an intervention. These 128 articles were theoretical 

contributions, empirical (e.g. cross-sectional, longitudinal) research studies or literature reviews. 

The remaining 132 research studies were re-analyzed more thoroughly, using the following 

eligibility criterions: a) the intervention had to report some form of work engagement 

measurement, or measures of work engagement dimensions (e.g. vigour, dedication, absorption); 

and b) the intervention had to use a control (no intervention or waiting list) group. Although 48 

articles meet these two eligibility criteria, only 23 articles reported quantitative data useful for 

computation of effect sizes (means, standard deviations, sample sizes). The remaining 26 articles 

did not present data useful for computation of effect sizes (e.g. presented only the general 

ANOVA table, not the descriptive statistics table), or the article included only the presentation of 

the forthcoming trial. We requested the descriptive statistics table via e-mail to all the authors of 

these 26 articles, and we received the results of new 8 articles. The overall process of article 

exclusion is presented in Figure 1.  
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The full report of this review is currently in preparation. 

Vîrgă, D.M., Maricuțoiu, L.P., & Iancu, A. (2016). Interventions aimed at increasing work 

engagement: A systematic review of controlled trials. Manuscript in preparation.  

 

 

 

 

347 results from 

initial search 

86 duplicates 

removed  

259 full-text articles  128 did not report 

an intervention 

131 full-text articles 

assessed for 

eligibility 

85 interventions 

did not assess 

work engagement 

48 eligible articles  

22 eligible articles 

with data 

26 eligible articles 

with insuficient 

data 

8 eligible articles 

received from the 

authors 

30 eligible articles that reported 32 

independent interventions 
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Objective2. The development of an intervention based on self-control enhancement, and pre-

testing it within a controlled clinical trial done on students during their finals. 

Proposed date for submitting the manuscript for publication: month 16 of the project (April 

2017)  

Degree of accomplishment: 80% 

We divided this objective in two separate activities. Data for Activity A2.1. was collected in 

December 2015-January 2016. The controlled trial was conducted in January-February 2016. 

Activity A2.1. We investigated the potential utility of the Contingencies of Self-Worth Model 

(Crocker & Wolfe, 2000), in the self-regulation processes.  

Contingencies of self-worth are defined by Crocker and Wolfe (2001) as a domain or category of 

outcomes on which a person has staked his or her SE. A person’s view of own value depends on 

perceived successes or failures of adherence to self-standards in that domain. From this 

perspective, success or failure might influence one’s SE only if it occurs in domains of 

contingencies that are relevant for that person. 

The model defines seven main domains of outcomes, grouped into two categories: internal CSW 

and external CSW. The internal CSW are God’s love, as one’s belief that he/she is loved by God, 

and virtue, as one's belief that he/she is adhering to a moral code. The external CSW are 

competencies, as achieving certain standards that confirm his/ her competence, competition, as 

being superior to others, approval from generalized others, family support and appearance. 

To this moment, previous studies reported that ESE is negatively associated with other’s 

approval, appearance, and competition, and positively associated with contingencies such as 

family support and virtue (Crocker and Wolfe, 2001; Crocker et al., 2003). Although there is no 

direct evidence regarding the relations between ISE and CSW, we identified some indirect 

evidence of these relations. For instance, DeHart (2002) concluded that students with a 

background of low family support had a lower ISE, compared to students from intact families. 

Also, DeHart, Pelham and Tenner (2006) proposed that a nurturing parenting style is associated 

with ISE. 

Participants and procedure 

Study 1. Participants were 125 undergraduate students from a Romanian university who 

participated in exchange for course credit. Participants completed paper-and-pencil measures of 

ESE, ISE, and the CSW questionnaire. After excluding 15 participants due to incomplete 

information, the final sample was composed of 110 participants (61 women) with a mean age of 

23.10 years (SD= 4.29). The participants first completed the explicit measures (ESE, CSW), 

followed by the implicit measures (ISE).  

Study 2. 172 Romanian undergraduate students (89 male; average age was 21.43 years) 

participated in exchange for course credit. Participants completed the computer-based measure of 

ISE and paper-and-pencil measures of ESE and CSW. The data from three participants had to be 

excluded from the analysis due to fast responses on this computer- based measure. 
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Measures 

The Rosenberg Scale of Self-Esteem, the Initials Preference Task (IPT- Koole et al., 2001) and 

the CSW scale developed by Crooker et al. (2003)  

Data analysis 

We tested the interaction between implicit and ESE through hierarchical stepwise regression 

analysis, which is a popular procedure in the literature of implicit and ESE (Bosson et al. 2003; 

Jordan et al. 2003; Zeigler-Hill, 2006; Schröder-Abé et al. 2007; Sava, Maricuțoiu, Rusu, 

Macsinga, Vîrgă, 2011). We used similar statistical procedures to allow the comparison of our 

results with previously reported findings. The test of moderation through hierarchical stepwise 

regression analysis was conducted according to specifications given by Cohen, Cohen, West, and 

Aiken (2003). First, we transformed the raw scores of explicit and ISE into standardized, 

centered on the mean scores (z-scores). Second, we computed the cross-product vector of these 

two standardized variables. These variables were predictors in the regression analysis. Although 

CSW model states that contingencies are predictors of SE, we used them as criteria. This allowed 

us to simultaneously analyze the relation between both types of SE and each contingency 

domain, as well as to test the moderation effect. The two forms of SE were included in the first 

step of the regression, and the interaction term was included in the second step of the regression 

analysis. If the interaction term was statistically significant, we computed simple slopes test for a 

more thorough examination of the moderation phenomenon (Cohen et. al., 2003). 

We presented the results of this research study at: 

Maroiu, C., Maricuțoiu, L. P., & Sava, F. A. (2016, July). Explicit self-esteem and contingencies 

of self-worth: The moderating role of implicit self-esteem. Poster presented at the 18th 

European Conference on Personality, Timișoara, România. 

 

The full report of this research study was published in September 2016 

Măroiu, C., Maricuțoiu, L.P., & Sava, F.A. (2016). Explicit-self esteem and contingencies of 

self-worth: the moderating role of implicit self-esteem. Personality and Individual Differences, 

99. 235-241. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.022. 

 

Activity A2.2. We developed an intervention based on the self-referencing task, and we 

conducted a controlled trial.  

The self-referencing task 

The self-referencing task was first suggested by Perkins, Forehand and Greenwald 

(2006), who reported that the mere association of the self-concept with previously neutral objects 

(e.g. analogic or digital clocks) changed the post-experimental evaluation of these objects or 

brands. In their initial study, Perkins et al. (2006) used four types of stimuli: self-concept stimuli 

(e.g. I, mine),  other-related stimuli (e.g. they, their), pictures of digital clocks, and pictures of 

analogic clocks. Participants were asked to press the same key (the ’d’ key) when the stimulus 
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displayed on a computer screen represented the self or an analog clock, and to press the ’k’ key 

when the stimulus represented the other categories. Other research studies used the same 

experiemental paradigm and showed that the self-referencing task can be used to create positive 

attitudes towards unknown drink brands (Prestwich et al., 2009), attitudes towards fictitious 

social groups (Perugini et al., 2012), or attitudes towards crisps (Perugini, Zogmaister, Richetin, 

Prestwich, & Hurling, 2013).  

Reversing the self-reference task 

In our opinion, by introducing highly positive stimuli in the self-referencing task could 

result in an improvement of the self-concept valence. Using the balance congruity principle we 

expect to create a second-order link between the self-concept and the pozitive valence of the 

stimuli, as a result of the newly conditioned first-order link between the self-concept and the 

highly positive stimuli. 

Participants 

114 Psychology students (88,60 % female) responded to our recruitment announcements, and 

received informed consent forms. Although most enrolled students  (96 persons) completed the 

first wave, only 76 participants (88.20 % female, average age = 22.59 years, SD age = 5.51) 

completed the all outcome measures in all waves. All students that logged in at least once on our 

Inquisit web platform received course credit for their participation to the research.  

 

Measures. We used the Rosenberg self-esteem scale, and we also included two measures for 

assessing well-being: academic work engagement (the UWES scale) and academic burnout (the 

MBI scale).  

 

Procedure 

The research was conducted during the winter exam period, using the online capabilities of the 

Inquisit software (Inquisit, 2014). All participants that responded to the recruitment 

announcements received the Internet link where we uploaded all study questionnaires and the 

rSRT. Each participant logged-in daily for two weeks (14 days) using the school serial number.  

The serial number allowed us to a) monitor participation rates, b) correlate the data collected in 

the 7th day with the data collected in the 14th day; c) grant course credit to all participants that 

logged in at least once. The internet link was available each day from 5 pm to 11 pm, and was 

unavailable outside this time interval. On their first login to Inquisit, participants were randomly 

assigned to the experimental or to the control group. There were two reminders regarding the 

participation to this study, one day before the data collection moments (on day 6 and day 13).  

Similar with Study 1, the rSRT was presented as a memorization test. However, because the 

participants had to complete daily rSRTs, we changed the positive and the neutral pictures from 

one day to another. Similar with Study 1, all pictures were selected from the IAPS (Lang, 

Bradley, & Cuthbert, 2008).  

 

Data analysis 

Because we expected that intervention effects will occur in T1 (day 7 of the experiment), in T2 

(day 14 of the experiment) or in both moments, we used structural equation modeling (SEM) to 

analyze the data. For each dependent variable, we estimated the model represented in Figure 1. If 

the rSRT effect is detectable at T1, then the experimental manipulation should significantly 
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predict the dependent variable at T1. If the effect of the manipulation is significant at T2, then 

the rSRT has an incremental effect on the dependent variable at T2, beyond the variance 

explained by the dependent variable at T1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insignificant relations between the experimental manipulation and the dependent variable at any 

moment (T1 or T2) should indicate that the experimental manipulation has no effect on that 

particular dependent variable. Significant predictions both at T1 and T2 would suggest the effect 

of rSRT is cummulative: the effect in T2 is larger as compared to the effect in T1.  

 

Results 

 

We presented the results of this experiment at two major international conferences: 

 

Maricuțoiu, L.P. & Iliescu, D. (april, 2016). Maintaining student well-being during the exam 

period: a randomised controlled trial using an evaluative conditioning procedure. Paper presented 

at the 12th EAOHP Conference Occupational Health Psychology in Times of Change: Society 

and the Workplace. Athens, Greece.  

Maricuțoiu, L. P. (2016, July). It works both ways. Enhancing the self-esteem using the self-

reference task. Paper presented at the 18th European Conference on Personality. Timișoara, 

România. 

 

Objective 3. Adjusting the intervention and cross-validate it on employees, using a controlled 

clinical study. 

Proposed date for submitting the manuscript for publication: month 24 of the project (September 

2017)  

Degree of accomplishment: 20% 

At this moment, we are recruiting participants The actual carrying out of the study 

shouldn't start later than month 18 of the project (March 2017). 

 

 

 

Dependent Variable 

T1 

Dependent Variable 

T2 

Experimental 

manipulation 
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În conclusion, we can report the following outcomes of the project (i.e. articles that 

acknowledged this research project) 

 

Published manuscripts 

 Măroiu, C., Maricuțoiu, L.P., & Sava, F.A. (2016). Explicit-self esteem and 

contingencies of self-worth: the moderating role of implicit self-esteem. Personality and 

Individual Differences, 99. 235-241. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.022. 

Manuscripts submitted for publication 

 Maricuțoiu, L.P., Sulea, C., Iancu, A. (2016). Work engagement or burnout: which comes 

first? A meta-analysis of longitudinal evidence. Manuscript submitted for publication to 

Burnout Research.  

 Paloș, R., Maricuțoiu, L.P., & Costea, I. (2016). Causal relations between academic 

performance and academic well-being: a cross-lagged analysis of a two-wave study. 

Manuscript submitted for publication to British Journal of Educational Psychology.  

Manuscripts in preparation 

 Vîrgă, D.M., Maricuțoiu, L.P., & Iancu, A. (2016). Interventions aimed at increasing 

work engagement: A systematic review of controlled trials. Manuscript in preparation.  

 

 

Project Director, 

Conf. Laurentiu Paul Maricutoiu, PhD 
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Raport științific preliminar cu privire la implementarea proiectului ”Aplicații ale 
teoriilor auto-controlului în reducerea burnoutului ocupațional” în perioada 

octombrie 2015-decembrie 2016 

 

 

Obiectivul proiectului este de a investiga potențialul aplicativ al teoriilor auto-controlului 
în reducerea burnoutului occupational. În consecință, am definit trei obiective în cadrul 
propunerii de proiect:   

O1. Să realizăm o revizuire sistematică a studiilor de cercetare care au raportat intervenții 
menite să crească auto-controlul.  

O2. Să dezvoltăm o intervenție bazată pe îmbunătățirea auto-controlului, și să o pre-
testăm în cadrul unui studiu clinic controlat, realizat pe studenți în timpul sesiunii. 

O3. Să ajustăm intervenția să o o validăm pe un eșantion de angajați, în cadrul unui 
studio clinic controlat.  

 

Obiective și gradul de îndeplinire al obiectivelor 

Obiectivul 1. Să realizăm o revizuire sistematică a studiilor de cercetare care au raportat 
intervenții menite să crească auto-controlul. 

Dată propusă pentru trimiterea manuscrisului către publicare: luna a 8-a a proiectului (mai, 
2016)  

Gradul de îndeplinire:90% 

Pentru a îndeplini acest obiectiv, ne-am propus să realizăm două activități: 

 A1. Să analizăm protocoalele studiilor clinice controlate din literatura pe tema 
burnoutului ocupațional. 

A2. Să identificăm studiile care au raportat intervenții asupra îmbunătățirii auto-
controlului. 

 Cu privire la A1, echipa a analizat cele 48 de studii clinice controlate care au fost incluse 
în ultima meta-analiză asupra intervențiilor în burnout (Maricuțoiu, Sava, & Butta, 2016). 
Concluziile acestei analize sunt următoarele: 

 Mecanismele schimbării vizate de aceste intervenții sunt foarte diferite de la un grup 
occupational la altul; 

o În cazul profesorilor și al personalului medical – activitățile de intervizare pot 
fi relevante pentru aceste categorii ocupaționale; 
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o Angajații din companii și studenții – activitățile țintite către gestionarea 
anxietății și a stresului, cu o componentă personalizată, realizată prin ședințe 
de coaching;  

o Intervenție asupra burnoutului (terțiară), relevantă în mod special pentru 
profesii care implică un contact interpersonal apropiat, cum este cazul 
medicilor, asistentelor medicale, psihoterapeuților și consilierilor psihologici, 
profesorilor, însoțitorilor de bord, angajaților în domeniul administrației 
publice/ relații cu publicul; 

 Majoritatea intervențiilor nu vizează îmbunătățirea auto-controlului în mod 
nemijlocit.  

 

În urma acestor concluzii, am dezvoltat următoarele ativități de cercetare: 

Activitatea A1.1. Am realizat o nouă căutare în cadrul literaturii utilizând o abordare similară cu 
cea folosită în meta-analiza antecedentă. De data aceasta am utilizat un număr și mai mare de 
baze de date on-line. 

Noua interogare a bazelor de date a oferit 1689 de rezultate unice, și am folosit o pereche de 
evaluatori pentru a analiza rezumatele. Fiecare evaluator a trebui să decidă dacă a) rezumatul 
prezintă o intervenție, și b) dacă rezumatul se referă la o lucrare empirică. În urma acestei etape, 
am ales 525 de rezumate, și am căutat versiunile integrale de text. Am reușit să găsim 451 de 
versiuni integrale ale articolelor, apoi le-am analizat pe fiecare în parte pentru etapa următoare.  

Activitatea A1.2. Am examinat dovezile cu privire la relațiile cauzale dintre burnout și 
angajamentul în muncă (work engagement).  

Am pornit de la presupunerea că burnoutul și work engagement sunt concepte înrudite, însă 
diferite. Cu această premisă, revizia de față are scopul de a investiga posibilitatea stabilirii unei 
secvențe cauzale între burnout și work engagement. Studiile anterioare fie au preupus că work 
engagement este un predictor al burnoutului (van Beek et al., 2013), fie au raportat că burnoutul 
are un efect semnificativ de tip încrucișat, cu latență asupra engagementului (Salmela-Aro & 
Upadyaya, 2014). Astfel, am formulat urmatoarea întrebare de cercetare: 

Întrebarea de cercetare 1: Există o relație cauzală între  BU și WE? 

Intervalul de latență între momentele măsurătorii este un aspect important în design-ul studiilor 
axate pe analiza corelațiilor încrucișate cu latență temporală (Taris & Kompier, 2014). Prin 
urmare, am formulat cea de-a doua întrebare de cercetare: 

Întrebarea de cercetare 2: Moderează intervalul de latență efectele încrucișate dintre BU și 
WE? 

Am realizat o căutare sistematică în bazele de date on-line (PsychInfo, Scopus, Academic 
Search Premier, EconLit, și Web of Science), în luna martie, 2016. Am folosit o frază de căutare 
care a inclus cuvinte-cheie relevante pentru BU (“burnout”, “exhaustion”, “depersonalization”, 
“cynicism”, “personal accomplishment”, “inefficacy”), și cuvinte-cheie relevante pentru WE 
(“work engagement”, “vigor”, “dedication”, “absorption”). Pentru a rafina căutarea în sensul 
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unui design specific de cercetare am inclus doi termeni adiționali (“longitudinal”, “multi-wave”), 
și am căutat acești termeni doar în rezumatul studiilor. Fraza finală utilizată în interogările 
bazelor de date a fost (“burnout” OR “exhaustion” OR “depersonalization” OR “cynicism” OR 
“personal accomplishment” OR “inefficacy”) AND (“work engagement” OR “vigor” OR 
“dedication” OR “absorption”) AND (Abstract: (“longitudinal” OR “multi-wave”)). 

Căutarea on-line a oferit 31 de rezultate unice (și 3 dubluri). Am analizat versiunea 
integrală a fiecărui articol și am selectat 17 publicații eligibile care a) au raportat un studiu de 
cercetare logitudinal; b) au inclus măsurători ale WE și BU, și c) au raportat matricea de corelații 
între WE și BU, pentru toate momentele măsurătorii. Publicațiile care nu au fost incluse: au 
raportat studii transversale (8 articole), nu au inclus măsurători pentru BU și WE (2 articole), nu 
au raportat matricea de corelații (3 articole), sau nu au raportat un studiu de cercetare empiric (1 
articol). Am exclus două lucrări care au calculat un scor general pentru BU pe baza tuturor celor 
trei scale MBI. Am exclus aceste două lucrări pentru că a) INEF are o relație mai puternică cu 
WE, comparativ cu elementele CBU, b) un scor general pentru BU calculat pe baza celor trei 
componente este diferit de CBU, și c) cele două studii de cercetare sunt prea puține pentru a 
realiza o analiză separată asupra lor. 

  

 

34 rezultate inițiale 3 dubluri eliminate din 
listă   

31 articole, text 
integral, incluse în 

analiza de eligibilitate 

8 article transversale 
2 articole fără BU sau WE 

1 revizie 

17 articole cu seturi 
complete de date 

2 articole care au inclus 
INEFS în BU scor general 

15 articole cu seturi de 
date complete 

20 articole eligibile 3 articole fără matricea de 
corelații 

2 seturi de date 
nepublicate  

17 articole în analizele finale 
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Raportul integral al acestei revizii a literaturii se află în prezent trimis spre publicare. 

Maricuțoiu, L.P., Sulea, C., Iancu, A. (2016). Work engagement or burnout: which comes first? 
A meta-analysis of longitudinal evidence. Manuscris trimis către publicare în Burnout Research.  

 

Activitatea A1.3. Am analizat relațiile între academic performance și academic well-being. 

Obiectivul acestui studiu este de a investiga dovezile cu privire la relațiile cauzale între 
performanța academică (note) și trei forme de well-being ale studenților. Deoarece studiile 
anterioare nu au oferit dovezi convergente cu privire la direcția acestei cauzalități, am formulat 
următoarele întrebări de cercetare: 

H1. Există o relație cauzală între performanța academică și study engagement? 

H2. Există o relație cauzală între performanța academică măsurată prin note și componentele 
burnoutului (i.e. exhaustion, depersonalization, și personal accomplishment)? 

H3. Există o relație cauzală între performanța academică măsurată în note și study 
overcommitment (supra-devotamentul în studiu)? 

Participanți 

La această cercetare au participat 162  de studenți, însă 20 nu au completat chestionarele în cele 
două momente de colectare a datelor. Astfel, eșantionul final a constat din 142 de studenți aflați 
în primul an la Facultatea de Psihologie (76.06% females), care au primit puncte suplimentare la 
notă pentru participare. Vârsta participanților a fost între 19 și 55 de ani (M=21.34; AS=5.37).  

Procedură 

Toți participanții au fost înscriși la cursul de Psihologia Educației, și în cadrul acestui curs a 
existat o evaluare la jumătatea semestrului (în cea de-a șaptea săptămână a semestrului) și o 
evaluare finală (în cea de-a paisprezecea săptămână a semestrului). Nota finală pentru examenul 
de la cursul de Psihologia Educației a constat în media celor două evaluări. Participanții au 
completat măsurători creion-hârtie în două momente: înaintea fiecăreia dintre cele două evaluări. 

Măsurători 

Performanța academică a fost măsurată prin intermediul notelor studenților la cursul de 
Psihologia Educației, în cazul ambelor evaluări pe care le-au parcurs (i.e. în cea de-a șaptea și în 
cea de-a paisprezecea săptămână a semestrului).  

Academic well being a inclus măsurători ale study engagement (UWES-S, Schaufeli, Salanova, 
González-Romá & Bakker, 2002), academic burnout (MBI-SS, Schaufeli, Martínez, Pinto, 
Salanova & Bakker, 2002), și overcommitment în studiu (DUWAS-S; van Beek, Kranenburg, 
Taris & Schaufeli, 2013). 
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Analiza datelor 

Am folosit regresii multiple progresive pentru a analiza datele din cele două valuri. Am utilizat 
variabilele din valul 1 pentru a prezice măsurătorile din valul 2. În pasul întâi, fiecare variabilă 
din valul 2 a fost prezisă de variabila omoloagă din valul 1 (auto-regresie). În pașii următori am 
introdus doar predictorii din valul 1 care au avut un efect suplimentar semnificativ. În cadrul 
acestui tip de analiză, efectele suplimentare ale cauzei potențiale, care vin în plus față de varianța 
explicată de auto-regresie reprezintă dovezi ale relațiilor cauzale. Deoarece întrebările noastre de 
cercetare nu au specificat direcția cauzalității, am analizat ambele posibilități: performanța 
academică în rolul de cauză pentru well-being, și well-beingul în rolul de cauză pentru 
performanța academică. 

Raportul integral al acestei cercetări este în prezent trimis către publicare. 

Paloș, R., Maricuțoiu, L.P., & Costea, I. (2016). Causal relations between academic performance 
and academic well-being: a cross-lagged analysis of a two-wave study. Manuscris trimis către 
publicare în British Journal of Educational Psychology.  

 

Line 4. Am analizat intervențiile care ținteau îmbunătățirea work engagementului. 

Am interogat bazele de date, în luna ianuarie 2016, prin intermediul a trei categorii de cuvinte- 
cheie conectate prin operatorii logici („OR”, „AND”). Am uitilizat următoarele categorii de 
cuvinte-cheie: i) cuvinte-cheie relevante pentru work engagement („work engagement”, „job 
engagement”); ii) ) cuvinte-cheie relevante pentru grupul-țintă („employee”, „worker”); iii) 
cuvinte-cheie relevante pentru  selectarea acelor cercetări care au raportat intervenții 
(„intervention*”, „prevention”), și iv) cuvinte-cheie care au direcționat rezultatele interogării 
către studii clinice controlate („controlled trial”, „control group”, „waiting list”).  

Căutarea on-line a oferit 347 de rezultate (259 rezultate unice și 88 de dubluri), și am reușit să 
gasim versiunile full-text pentru toate acestea. În continuare, am analizat versiunile integrale de 
text și am exclus 128 de studii de cercetare care nu au raportat o intervenție. Aceste 128 de 
articole au fost contribuții teoretice, studii empirice (e.g. transversale sau longitudinale), sau 
revizii ale literaturii. Restul de 128 studii de cercetare au fost re-analizate în mod amănunțit, pe 
baza următoarelor criterii de eligibilitate: a) intervenția să raporteze o măsurătoare a work 
engagement, sau măsurători ale dimensiunilor conceptului de work engagement (e.g. vigour, 
dedication, absorption); și b) intervenția trebuia să fie comparată cu un grup de control (fie un 
grup care nu a primit tratamentul activ, fie un grup care a fost pus pe lista de așteptare). Deși 48 
de articole au îndeplinit aceste criterii de eligibilitate, doar 23 dintre ele au raportat date 
cantitative utile pentru a calcula mărimea efectului ( medii, abateri standard, mărimea 
eșantionului). Restul de 26 de articole nu au raportat date utile pentru a calcula mărimea efectului 
(e.g. au raportat doar tabelul general pentru ANOVA, nu și tabelul cu statistica descriptivă), sau 
articolul a inclus doar prezentarea unui protocol pentru un viitor studiu. Am solicitat tablelul cu 
statistici descriptive, prin intermediul e-mailului, tuturor autorilor celor 26 de articole; 8 dintre 
aceștia ne-au trimis rezultatele necesare. Procesul integral de excludere a articolelor este 
prezentat în Figura 1.   
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Raportul integral al acestei revizii este în etapa de redactare. 

Vîrgă, D.M., Maricuțoiu, L.P., & Iancu, A. (2016). Interventions aimed at increasing work 
engagement: A systematic review of controlled trials. Manuscris în etapa de pregătire. 

 

 

 

 

347 rezultate din 
căutarea inițială 

86 dubluri 
eliminate  

259 articole text 
integral  

128 nu au raportat 
o intervenție 

131 articole 
integrale evaluate 
pentru eligibilitate 

85 intervenții nu 
au măsurat 

angajamentul în 
muncă 

48 articole eligibile  

22 articole eligibile 
cu date 

26 articole 
eligibile cu date 

insuficiente 

8 articole eligibile 
primite de la 

autori 

30 articole eligibile care au raportat 32 
intervenții independente 
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Obiectivul 2. Dezvoltarea unei intervenții bazate pe îmbunătățirea auto-controlului și pre-testarea 
acesteia în cadrul unui studiu clinic controlat, realizați pe studenți în timpul sesiunii. 

Data propusă pentru trimiterea manuscrisului către publicare: luna a șaisprezecea a 
proiectului: (aprilie 2017)  

Gradul de îndeplinire: 80% 

Am împărțit acest obiectiv în două activități separate. Detele pentru activitatea A 2.1 au fost 
colectate în decembrie 2015- ianuarie 2016. Studiul clinic controlat s-a desfașurat în ianuarie-
februarie 2016. 

Activitatea A2.1. Am investigat utilitatea potențială a modelului Sursele de valorizare a sinelui – 
CSW (Crocker & Wolfe, 2000), pentru procesul de auto-reglare. 

Sursele de valorizare a sinelui (CSW) sunt definite de către Crocker și Wolfe (2001) a fi 
domeniile sau categoriile relevante pentru stima de sine a unei persoane. Imaginea propriei valori 
depinde de percepția succesului sau a eșecului de a adera la standardele din domeniile relevante. 
Din acest punct de vedere, succesul sau eșecul ar putea să influențeze stima de sine doar dacă 
este vorba de acele domenii care sunt relevante pentru persoană.  

Modelul definește șapte domenii grupate în două categorii: CSW interne și CSW externe. CSW 
interne sunt iubirea lui Dumnezeu, adică credința persoanei că el/ea este iubit de Dumnezeu, și 
virtozitate, adică credința persoanei că el/ea aderă la un cod moral. CSW externe sunt: 
comepetențele personale, adică atingerea unor standarde de performanță care să-i confirme 
competența, competiția, adică a fi superior altora, aprobarea de la un celălalt generalizat, 
sprijinul familial și aspectul fizic. 

Până în acest moment, studiile anterioare au raportat că stima de sine explicită este corelată 
negativ aprobarea de la un celălalt generalizat, cu aspectul fizic și cu competiția, și este negativ 
corelată cu sprijinul familial și cu virtuozitatea (Crocker and Wolfe, 2001; Crocker et al., 2003). 
Deși nu există dovezi directe cu privire la relațiile dintre ISE și CSW, am identificat dovezi 
indirecte ale acestor relații. De exemplu, DeHart (2002) a concluzionat faptul că studenții cu un 
istoric de sprijin familial redus au avut o stimă de sine implicită mai scăzută decât a celor cu 
familii suportive. De asemenea, DeHart, Pelham and Tenner (2006) a postulat existența unei 
asocieri între un stil parental suportiv și o stimă de sine implicită ridicată. 

Participanți și procedură 

Studiul 1. Participanții au fost 125 de studenți înscriși la cursurile de licență la o facultate din 
România. În schimbul participării, au fost recompensați cu un punct la nota finală. Subiecții au 
completat măsurători creion-hârtie ale stimei de sine explicite, stimei de sine implicite și 
chestionarul CSW. Deoarece 15 participanți au furnizat informații incomplete, au fost excluși din 
analiza finală, eșantionul final fiind compus din 110 participanți (61 de femei) cu vârsta medie de   
23.10 ani (AS= 4.29). Participanții au completat mai întâi măsurătorile pentru stima de sine 
explicită (ESE, CSW), apoi pe cele pentru stima de sine explicită (ISE).  

Studiul 2. Participanții au fost 172 de studenți (89 de bărbați, vârsta medie de 21.43 ani) înscriși 
la cursurile de licență la o facultate din România. Participanții au parcurs proba pe computer de 
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măsurare a stimei de sine implicite, și măsurători de tip creion-hârtie pentru stima de sine 
explicită și CSW. Datele a trei participanți au fost excluse din analiză pe baza latenței prea 
reduse în cazul măsurătorii administrate pe computer. 

Măsurători 

Scala pentru Stima de Sine Rosenberg, Sarcina Preferințelor pentru Inițiale (IPT- Koole et al., 
2001), și măsurătoarea pentru CSW dezvoltată de Crooker et al. (2003). 

Analiza datelor 

Am testat interacțiunea dintre stima de sine implicită și cea explicită prin intermediul analizei de 
regresie ierarhică treptată, o procedură populară în literatura despre stima de sine implicită și 
explicită ESE (Bosson et al. 2003; Jordan et al. 2003; Zeigler-Hill, 2006; Schröder-Abé et al. 
2007; Sava, Maricuțoiu, Rusu, Macsinga, Vîrgă, 2011). Am utilizat proceduri similare cu cele 
existente în literatură pentru a permite compararea rezultatelor obținute de noi cu cele raportate 
de alți cercetători. Analiza moderației prin intermediul intermediul analizei de regresie ierarhică 
treptată a fost realizată conform instrucțiunilor oferite de Cohen, Cohen, West, și Aiken (2003). 
Pentru început, am transformat scorurile brute pentru stima de sine implicită și pentru stima de 
sine explicită în scoruri standardizate, distribuite în jurul mediei (cote z). Apoi am calculat 
produsul vectorial al acestor două variabile standardizate. Aceste variabile au reprezentat 
predictorii în cadrul analizei de regresie. Deși modelul CSW consideră că sursele de valorizare a 
sinelui sunt predictori ai stimei de sine, noi le-am uitilizat în postura de criterii. Această strategie 
ne-a permis să analizăm simultan relația dintre ambele tipuri de stimă de sine și fiecare domeniu 
din modelul CSW, și în același timp să testăm efectul de moderare. Cele două forme de stimă de 
sine au fost incluse în primul pas al regresiei, iar termenul de interacțiune a fost inclus în cel de-
al doilea pas. Dacă termenul de interacțiune a fost semnificativ statistic, am calculat panta simplă 
în scopul de a examina mai amănunțit fenomenul de moderare (Cohen et. al., 2003). 

Rezultatele studiului au fost prezentate la 

Maroiu, C., Maricuțoiu, L. P., & Sava, F. A. (2016, July). Explicit self-esteem and contingencies 
of self-worth: The moderating role of implicit self-esteem. Poster presented at the 18th 
European Conference on Personality, Timișoara, România. 
 

Raportul integral al acestui studiu de cercetare a fost publicat în luna Septembrie, 2016. 

Măroiu, C., Maricuțoiu, L.P., & Sava, F.A. (2016). Explicit-self esteem and contingencies of 
self-worth: the moderating role of implicit self-esteem. Personality and Individual Differences, 
99. 235-241. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.022. 

Activitatea A 2.2. Am dezvoltat o intervenție pe baza paradigmei auto-referențiale și am 
desfășurat un studiu clinic controlat.  

Paradigma auto-referențială 

Paradigma auto-referențială a fost sugerată de Perkins, Forehand and Greenwald (2006). 
Acești autori au susținut că simpla asociere a conceptului de sine cu alte obiecte care anterior 
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erau neutre din punct de vedere afectiv (e.g. ceasuri cu afișaj analogic vs. digital) a schimbat 
evaluarea ulterioară a acestor obiecte sau branduri. În studiul inaugural, Perkins et al. (2006) au 
folosit patru tipuri de stimuli: stimuli ai conceptului de sine (e.g. eu, al meu), stimuli ai 
conceptului de celălalt (e.g. ei, a lor), imagini cu ceasuri cu afișaj digital și imagini cu afișaj 
analogic. Participanților li s-a cerut să apese pe aceeași tastă (tasta „d”) atunci când stimulul care 
apărea pe ecranul computerului era fie conceptul de sine, fie imaginea unui ceas cu afișaj 
analogic, și să apese pe tasta „k” atunci când stimulul care apărea făcea parte din celălalte 
categorii. Alte studii de cercetare au utilizat aceeași paradigmă experimentală și au arătat că 
această sarcină de laborator poate fi utilizată pentru a crea atitudini pozitive către mărci de 
băuturi necunoscute anterior (Prestwich et al., 2009), atitudini către grupuri sociale fictive 
(Perugini et al., 2012), sau atitudini către snacks-uri (Perugini, Zogmaister, Richetin, Prestwich, 
& Hurling, 2013).  

Inversarea sarcinii auto-referențiale 

Din punctul nostru de vedere, introducerea unor stimuli cu valență puternic pozitivă în 
cadrul sarcinii auto-referențiale poate conduce la o îmbunătățire a valenței conceptului de sine. 
Ne așteptăm să formeze o legătură de ordinul doi între conceptul de sine și valența pozitivă a 
stimulilor, în urma legăturii de ordin întâi proaspăt formate între conceptul de sine și stimulii 
intens pozitivi. 

Participanți 
 
114 studenți la Facultatea de Psihologie (88,60 % femei) au răspuns anunțurilor noastre de 
recrutare și au primit formulare de consimțământ. Deși majoritatea studenților care s-au înscris 
(96 persoane) au participat la primul val, doar 76 de participanți (88.20 % femei, vârsta medie = 
22.59 ani, AS vârstă = 5.51) au participat la măsurarea tuturor variabilelor pentru toate valurile. 
Toți studenții care s-au conectat cel puțin o dată la platforma Inquisit web au primit o 
recompensă sub formă de puncte la nota finală.  
 
Măsurători 
Am utilizat scala pentru stima de sine a lui Rosenberg, și am inclus două măsurători pentru 
evaularea well-beingului: academic work engagement (scala UWES ) și  academic burnout (scala 
MBI).  
 
Procedură 
 
Cercetarea s-a desfășurat în timpul sesiunii de iarnă, prin intermediul software-ului Inquisit, on-
line (Inquisit, 2014). Toți participanții care au răspuns anunțurilor de recrutare au primit link-ul 
on-line pe care se găseau toate chestionarele studiului și rSRT. Fiecare participant s-a conectat la 
platforma Inquisit zilnic, timp de două săptămâni (14 zile), folosind numărului matricol pe post 
de ID. Numărul matricol ne-a ajutat să: a) monitorizăm rata de participare; b) să corelăm datele 
colectate în cea de-a șaptea zi cu datele colectate în cea de-a paisprezecea zi; c) să recompensăm 
fiecare participant care s-a logat pe platformă cel puțin o dată. Link-ul pe internet fost disponibil 
în fiecare zi de la ora 1700 la ora 2300, și devenea inactiv după acest inteval. La prima logare în 
Inquizit, participanți erau alocați în mod randomizat fie condiției experimentale, fie condiției de 
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control. Participanților li se reamintea de două ori să intre pe link și să participe la studiu, cu o zi 
înaintea momentelor colectării datelor (în ziua 6 și în ziua 13). 
La fel ca în cadrul primului studiu, sarcina rSRT a fost prezentată sub forma unui test de 
memorare. Însă, deoarece participanții trebuieau să completeze sarcina rSRT zilnic, am schimbat 
imiaginile pozitive și neutre de la o zi la alta. La fel ca în studiul 1, toate imaginile au fost alese 
din cadrul IAPS (Lang, Bradley, & Cuthbert, 2008).  
 
Analiza datelor 
 
Deoarece ne-am așteptat ca efectele să apară în T1 (cea de-a șaptea zi a experimentului) , în T2 
(cea de-a paisprezecea zi a experimentului) sau în ambele momente, am utilizat ecuații 
structurale modelatoare (SEM) pentru analiza datelor. Pentru fiecare variabilă dependentă, am 
estimat modelul reprezentat în Figura 1. Dacă efectul rSRT este detectabil la T1, atunci 
manipularea experimentală ar trebui să prezică în mod semnificativ variabila dependentă la T1. 
Dacă efectul manipulării este semnificativ la T2, atunci rSRT are un efect incremental asupra 
variabilei la T2, dincolo de varianța explicată de variabila dependentă la T1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă relațiile dintre manipularea experimentală și variabila dependentă în orice moment (T1 sau 
T2) sunt nesemnificative, asta ar trebui să arate că manipularea experimentală nu are efect asupra 
acelei variabile dependente. Predicții semnificative atât la T1 cât și la T2 sugerează că efectul 
rSRT este cumulativ: efectul în T2 este mai mare, comparat cu efectul din T1.  
 
Rezultate 
 
Am prezentat rezultatele acestui experiment în cadrul a două conferințe internaționale majore: 
 
Maricuțoiu, L.P. & Iliescu, D. (april, 2016). Maintaining student well-being during the exam 
period: a randomised controlled trial using an evaluative conditioning procedure. Paper presented 
at the 12th EAOHP Conference Occupational Health Psychology in Times of Change: Society 
and the Workplace. Athens, Greece.  
Maricuțoiu, L. P. (2016, July). It works both ways. Enhancing the self-esteem using the self-
reference task. Paper presented at the 18th European Conference on Personality. Timișoara, 
România. 
 
 

Variabilă 
dependentă T1 

Variabilă 
dependentă T2 

Manipularea 
experimentală 
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Objectivul 3. Ajustarea intervenției și validarea acesteia pe un lot de angajați, prin intermediul 
unui studiu clinic controlat.  

Data propusă pentru trimiterea manuscrisului către publicare: luna 24 a proiectului (septembrie 
2017)  

Gradul de îndeplinire: 20% 

La acest moment suntem în etapa de recrutare a participanților. Derularea propriu-zisă a 
studiului va începe ce târziu în luna 18 a proiectului (March 2017). 

 

În concluzie, putem raporta următoarele rezultate ale proiectului (i.e. articole care au fost 
publicate cu sprijinul acestui proiect) 

Manuscrise publicate: 

 Măroiu, C., Maricuțoiu, L.P., & Sava, F.A. (2016). Explicit-self esteem and 
contingencies of self-worth: the moderating role of implicit self-esteem. Personality and 
Individual Differences, 99. 235-241. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.022. 

Manuscripts trimise către publicare: 

 Maricuțoiu, L.P., Sulea, C., Iancu, A. (2016). Work engagement or burnout: which comes 
first? A meta-analysis of longitudinal evidence. Manuscris trimis către publicare în 
Burnout Research.  

 Paloș, R., Maricuțoiu, L.P., & Costea, I. (2016). Causal relations between academic 
performance and academic well-being: a cross-lagged analysis of a two-wave study. 
Manuscris trimis către publicare în British Journal of Educational Psychology.  

Manuscrise în faza de redactare: 

 Vîrgă, D.M., Maricuțoiu, L.P., & Iancu, A. (2016). Interventions aimed at increasing 
work engagement: A systematic review of controlled trials. Manuscris în pregătire.  

 

 

Director de proiect, 

Conf. Laurentiu Paul Maricutoiu, PhD  


