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Abstract 
 

The qualitative approach to management research is particularly important. For this reason, we have set 
out to briefly present aspects of qualitative research methods and techniques, with examples of their use in 
different studies. The aim is to draw attention to the fact that we should be more creative and make the 
most of what social science methodology has to offer. 
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Abstract 

Abordarea calitativă a cercetării în management 

este deosebit de importantă. Din acest motiv ne-am 

propus să prezentăm pe scurt aspecte legate de 

metodele și tehnicile calitative de cercetare, cu 

exemplificarea utilizării lor în diferite studii. 

Scopul este acela de a atrage atenția asupra faptului 

că ar trebui să fim mai creativi și să valorificăm cât 

mai mult ceea ce ne pune la dispoziție metodologia 

din zona științelor sociale. 

 

 

INTRODUCERE 

 

Importanța abordărilor calitative în cercetare nu 

mai este ceva ce ar putea fi contestat, deși discuții 

uneori destul de controversate pe această temă au 

existat.  Nu ne propunem să aducem argumente în 

acest sens, în schimb dorim să reliefăm aspecte 

principale legate de metode și tehnici calitative 

utile în cercetarea de management. 

Metoda (methodos în greacă) reprezintă calea, 

mijlocul, modul de acțiune într-o cercetare, în timp 

ce tehnica (tekne în greacă) reprezintă ansamblul 

concret de procedee utilizate (Zaiț et al., 2015). 

Metoda are caracter general, oferind idei în linii 

mari cu privire la modul de abordare a cercetării, în 

timp ce tehnica are caracter specific, sprijinind 

efectiv punerea în practică a ideilor cercetătorului. 

În privința metodelor și tehnicilor care vizează 

cercetarea în management, precizăm că nu există 

un “arsenal” propriu. Metodele și tehnicile utilizate 

în general în cercetarea socială sunt adaptate la 

specificul domeniului, iar mixul metodologic al 

fiecărei cercetări depinde de particularități care țin 

de cercetarea în sine, de experiența cercetătorului și 

de posibilitățile reale de realizare. 

 

 

METODE DE CERCETARE CALITATIVĂ ÎN 

MANAGEMENT 

 

Ca abordări metodologice calitative care pot fi 

utilizate și în cercetările de management, amintim: 

- metoda fenomenologică; 

- metoda teoriei empirice; 

- metoda etnografică; 

- metoda biografică; 

- studiul de caz calitativ. 

 

a) Metoda fenomenologică se bazează pe filozofia 

husserliană, pe modul în care ne apar sau pot fi 

scoase la lumină, prin reducții fenomenologice 

succesive, obiectele (Husserl, 2012). Metoda 

presupune investigarea modului în care se reflectă 

realitatea în conștiința umană. Importante sunt, 

așadar, perceperea și atribuirea unui sens 

fenomenelor (Popa, 2012). Deși abordările 

fenomenologice sunt destul de rar întâlnite în 

management, se apreciază că ar putea avea o 

contribuție importantă în explorarea experiențelor 

umane (Ehrich, 2005). De exemplu, metoda poate 

fi extrem de utilă în studiile care își propun să 

analizeze care este esența experiențelor din viața 

profesională (procese de mentorat, dezvoltare 

profesională, leadership, schimbare 

organizațională, incluziune, apartenență 

organizațională etc.). 

 

b) Metoda teoriei empirice (Grounded Theory), 

fondată de Glaser și Strauss (1968), constă în 

dezvoltarea inductivă a unei teorii (direct, din 

datele recoltate). Acest lucru presupune analiza 

comparativă constantă a proceselor, acțiunilor, 

interacțiunilor. Teoria rezultată se potrivește cel 

puțin cu setul de date pe baza căruia a fost 

dezvoltată. Transferabilitatea rezultatelor către alte 

situații depinde de gradul de similitudine cu situația 

inițială (Douglas, 2003). Datele culese prin tehnici 

diferite pot fi calitative și cantitative și importantă 

este găsirea celor mai bune modalități de 

interpretare a lor. Procesul de realizare a cercetării 

în acord cu această metodă nu este liniar, ci iterativ, 

recursiv (Chun et al., 2019), bazat pe descoperire 

(Douglas, 2003). Metoda este adecvată pentru 

situațiile în care se cunosc puține lucruri despre 

fenomenele care urmează a fi analizate (idem). Se 

apreciază că procesele organizaționale complexe și 

problemele contextuale din zona managementului 

pot fi abordate cu ajutorul acestei metode, pentru a 

fi înțelese și pentru a sprijini luarea unor decizii 

optime (Douglas, 2003).  

În management metoda a fost utilizată, de exemplu, 

pentru a explica cum fac față managerii cererilor 

multiple, adesea conflictuale, apărute după o 

fuziune (Fendt, Sachs, 2008), pentru a identifica 

comportamentele, moderatorii și rezultatele 

leadershipului abuziv (Starratt, Grandy, 2010), 

pentru explicarea proceselor de motivare și 

angajament (Jones et al., 2005) etc. O analiză 

critică a modului de utilizare a metodei, în funcție 

de diferite teme de cercetare, ne este oferită de 

Jones și Noble (2007). 

 

c) Metoda etnografică constă în descrierea, 

analiza și interpretarea valorilor și practicilor 

culturale specifice anumitor grupuri etnice, 

culturale, sociale, organizaționale. Prin utilizarea 

metodei, particularitățile psihice și 

comportamentale pot fi înțelese prin relaționarea cu 

întregul context (Popa, 2012). Important este faptul 

că permite evaluările comparative, punerea în 

evidență a asemănărilor și deosebirilor dintre 

grupuri, atât de utilă în dezvoltarea strategiilor 

organizaționale. De fapt, etnografia corporatistă, 

utilizată în trecut mai degrabă pentru obținerea unui 
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avantaj competitiv prin inovație, a devenit o 

metodă esențială pentru înțelegerea angajaților, 

clienților, a afacerii în sine, oferind informații 

valoroase pentru planificarea strategică pe termen 

lung (Anderson, 2009). Prin apel la numeroase 

tehnici de culegere a datelor (observația, 

intervievarea, analiza documentară etc.), permite 

înțelegerea în profunzime, putând pune în legătură 

acțiuni cotidiene, obișnuite pentru grupul în cauză, 

cu sisteme (organizaționale, economice, sociale, 

politice) mai mari (Gusterson, 2008, Watson, 

2018). Literatura de specialitate ne oferă detalii de 

utilizare și/sau pune în evidență direcții de 

cercetare care pot fi investigate prin apel la această 

metodă, ca de exemplu: evidențierea trăsăturilor 

specifice ale unei culturi, a responsabilității sociale 

corporative, rolul specific al valorilor personale ale 

managerilor în susținerea responsabilității sociale 

corporative (Duarte, 2011); analiza 

comportamentelor și problemelor legate de stilul de 

leadership (Sturm, 2009); analiza potențialului 

narațiunilor culturale organizaționale în 

promovarea egalității șanselor între femei și bărbați 

(Utoft, 2020); analiza diferitelor aspecte care 

reflectă relația cultură-management din 

managementul intercultural, managementul 

internațional al resurselor umane, etnomarketing și 

marketing tribal (Mahadevan, 2020, Moore, 

Mahadevan, 2020, Neculăesei, 2019, Neculăesei, 

2020, Onea, 2009, Onea 2011).  

 

d) Metoda biografică constă în analiza 

narațiunilor verbale (relatări scrise sau orale, istorii 

personale, autobiografii, memorii, podcasturi, 

bloguri, fotografii etc.) în scopul conturării unui 

model / profil al unei persoane sau a unei categorii 

de persoane, sub aspect psihologic și 

comportamental (Popa, 2012). Metoda este 

valoroasă pentru că oferă perspective bogate cu 

privire la interacțiunile dinamice dintre indivizi și 

istorie, dintre lumile interioare și cele exterioare, 

dintre sine și ceilalți. Această conectare a 

experiențelor personale cu fenomene sociale 

disparate conduce la perspective noi care contribuie 

la o mai bună înțelegere a relației dintre particular 

și general, permițând evidențierea unor modele sau 

a unor caracteristici distinctive, unice (Merril, 

West, 2009). Cu titlu de utilizare a metodei în 

management, oferim următoarele exemple: 

înțelegerea comportamentului, a stilului de 

conducere, a unor practici profesionale pentru 

crearea unor programe de dezvoltare și consiliere a 

managerilor (Kofodimos, 1990); analiza 

comportamentului proprietarilor/managerilor 

micilor afaceri, care adesea prosperă în medii 

neliniare (Fillis, 2006); analiza modului de 

concepere și implementare a responsabilității 

sociale în companii, în funcție de diferențele dintre 

sexe (Etogo et al., 2021). 

 

e) Studiul de caz calitativ presupune investigarea 

aprofundată a unei entități individuale sau colective 

(„caz”), în contextul său, cu mijloace diferite 

(Rashid et al., 2019, Heale, Twycross, 2018), adică 

prin triangularea datelor. Această manieră de 

abordare a cercetării oferă posibilitatea de a obține 

o mare cantitate de informații cu privire la o 

anumită entitate (persoană/funcție, grup, 

departament, organizație etc.) și/sau eveniment 

(decizie, program, proces). Punctual, studiul de caz 

(Patton, Appelbaum, 2003): explică situații 

particulare, oferind posibilitatea de a ajunge la 

concluzii mai ample, comparativ cu alte metode; 

permite descrierea contextului în care au loc 

evenimentele, fenomenele, procesele; oferă 

posibilitatea utilizării ca instrument de evaluare (a 

unor politici, strategii, practici); permite explorarea 

situațiilor în care analiza nu se realizează pe un set 

clar, unic de criterii (aspect care îi relevă utilitatea 

în generarea teoriei). Aria tematică care poate fi 

investigată cu ajutorul metodei, în management, 

este vastă: pentru a oferi exemple de bune practici, 

pentru a analiza/evalua efectele unor decizii, 

strategii manageriale, pentru a identifica factorii 

care generează comportamente indezirabile la nivel 

organizațional în vederea găsirii de soluții pentru 

eliminarea sau limitarea lor etc. 

 

 

TEHNICI DE CERCETARE CALITATIVĂ ÎN 

MANAGEMENT 

 

Există tehnici de culegere a datelor, dar și tehnici 

de prelucrare, analiză și interpretare a acestora.  

În management, printre cele mai cunoscute și 

utilizate tehnici calitative de culegere a datelor se 

numără: 

- observația; 

- intervievarea; 

- focus-grupul; 

- culegerea datelor din diferite surse/materiale. 

 

a) Observația constă în acordarea de atenție 

(privit, ascultat) și înregistrarea stărilor de fapt, 

fenomenelor, evenimentelor, comportamentelor. 

Există mai multe tipuri de observație (Chelcea, 

2007): 

- în funcție de structură, observația poate fi 

nestructurată (informală, întâmplătoare) sau 

structurată (bazată pe un cadru teoretic clar, pe 

codificarea comportamentelor repetabile); 

- în funcție de implicarea observatorului, putem 

avea observație participativă (cel care culege datele 

face parte din grupul cercetat) sau neparticipativă 

(cel care culege datele nu face parte din grupul 

cercetat); 
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- după formă, observația poate fi directă 

(observatorul culege în mod direct datele) sau 

indirectă (observatorul nu este prezent la 

evenimentele analizate, el culege datele mijlocit, se 

bazează pe informațiile culese cu ajutorul unor 

instrumente de înregistrare – materiale video, audio 

etc.). 

În privința acestei tehnici, în literatura de 

specialitate se atrage atenția asupra faptului că 

cercetătorul trebuie să găsească răspunsuri la două 

probleme principale (Babbie, 2010): 

- reactivitatea – subiecții își pot schimba 

comportamentul atunci când simt că sunt observați 

(apar, așadar, probleme de etică legate de avizarea 

celor în cauză cu privire la faptul că sunt 

observați), dar și în funcție de context (cadru 

formal sau informal, de exemplu); 

- reflexivitatea – caracteristicile cercetătorului își 

pun amprenta asupra a ceea ce percepe și cum 

interpretează datele. 

 

b) Intervievarea constă în adresarea de întrebări, 

ascultarea și înregistrarea cu atenție a răspunsurilor 

oferite. Tehnica poate fi folosită atât în faza de 

început a cercetării, pentru creionarea unor direcții 

de cercetare, cât și ulterior, pentru explorarea în 

profunzime a unor subiecte complexe, deoarece 

permite culegerea datelor necesare descrierii unor 

procese, practici, strategii,   a înțelegerii 

semnificațiilor, percepțiilor, atitudinilor legate de 

conceptele, fenomenele, comportamentele studiate. 

Interviul poate fi structurat (formal, cu întrebări 

predefinite), nestructurat (informal - sub forma unei 

discuții, bazat pe anumite teme) sau semistructurat 

(cu întrebări predefinite, dar și cu zone libere pe 

care cercetătorul le folosește în funcție de ceea ce 

poate apărea ca fiind de interes). 

 

c) Focus-grupul reprezintă un interviu de grup (7-

12 subiecți) pe o anumită temă. Se recomandă în 

cazul în care scopul cercetării este acela de 

explorare și atunci când subiectele pot fi discutate 

public. Are avantajul de a permite identificarea 

unor nuanțe subtile, a unor clarificări (Agabrian, 

2004). 

 

d) Culegerea datelor din diferite materiale 

(rapoarte, reviste, documente oficiale, documente 

de arhivă, memorii, jurnale personale, notițe, 

însemnări, site-uri companii, fișiere, fotografii, 

videoclipuri, emisiuni radio/TV etc.) poate 

contribui în mod substanțial la îmbogățirea datelor 

necesare pentru realizarea unei cercetări. Aceste 

date pot contribui atât la înțelegerea contextului, 

cât și la completarea și dezvoltarea cercetării. 

Evident, după culegerea datelor se recurge la 

prelucrarea, analiza și interpretarea lor cu ajutorul 

diferitelor tehnici: analiza comparativă, analiza 

biografică, tehnica incidentelor critice, analiza 

limbajului, analiza conținutului, analiza 

fenomenologică, analiza documentelor etc. Aceste 

tehnici, conectate la metodele selectate, presupun 

diferite abordări (Agabrian, 2004): 

- abordări orientate către LIMBAJ – interesate de 

cum se comunică și cum se conferă un anumit sens 

în interacțiunile umane; 

-  abordări DESCRIPTIV-INTERPRETATIVE – 

interesate de descrierea și interpretarea 

fenomenelor analizate, a semnificației lor pentru 

subiecți; 

- abordări orientate către elaborarea de 

CONSTRUCȚII TEORETICE - preocupate de 

sesizarea legaturilor dintre fenomenele sociale 

(analiză structurală, cauzală). 

 

 

CONCLUZII 

 

Metodele și tehnicile calitative oferă diferite 

posibilități de abordare a cercetării în management. 

De cele mai multe ori avem tendința de a merge pe 

căi bătătorite și nu reușim să valorificăm pe deplin 

“arsenalul” metodologic. Totuși, prin inventarierea 

metodelor și tehnicilor pe care le avem la dispoziție 

și prin raportarea la studii care le-au folosit în mod 

creativ ne putem ameliora perspectiva și modul de 

lucru.  

Cu mențiunile că modul de tratare a informației în 

acest articol este minimal și că maniera de 

delimitare metode - tehnici nu este strictă, 

clasificările variind foarte mult de la autor la autor 

dar și în funcție de modul de abordare (de exemplu, 

etnografia poate fi considerată o tehnică printre 

altele într-o cercetare bazată pe studiul de caz), 

sperăm că prin parcurgerea rândurilor de mai sus 

vom capta interesul pentru conceperea unor 

arhitecturi metodologice originale, bazate pe 

triangulare. 
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