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Comitetul de organizare vă urează bun venit la manifestările
din cadrul celei de-a VIII-a Ediţii a Conferinţei Naţionale de
Psihologie Industrială şi Organizaţională „Al. Roşca”. Prezenţa
dumneavoastră este o onoare pentru noi.
Prin intermediul activităţilor prevăzute în cadrul programului
acestei ediţii am încercat să satisfacem exigenţele şi totodată
nevoile tuturor participanţilor, practicieni cu experienţă în
domeniu, cercetători şi studenţi. Invitaţii noştri din ţară şi
străinătate vor aduce în discuţie aspecte de actualitate în
domeniu, iar prin intermediul workshopurilor se vizează
formarea unor competenţe utilizabile în practică. Nu în ultimul
rând, lucrările prezentate vor adresa principalele direcţii de
dezvoltare a acestui domeniu. Sperăm că veţi considera această
manifestare drept o oportunitate de comunicare a rezultatelor
muncii dumneavoastra, de formare profesională continuă,
precum şi un bun prilej de cunoaştere şi relaţionare a
specialiştilor din domeniul industrial-organizaţional din toată
ţară.
Doar prin participarea şi contribuţia dumneavoastră această
conferinţă se dezvoltă de la an la an devenind un eveniment de
referinţă în aria profesională şi de cercetare a psihologiei
industrial-organizaţionale.
Vă mulţumim pentru participare şi vă dorim să aveţi o
experienţă plăcută.
Prof. Horia D. Pitariu
Preşedinte APIO
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PROGRAMUL SINTETIC
Joi
Vineri

Cocktail de
deschidere
(Casa
Universitarilor)

20.30

Sesiune Plenară –
Colegiul
psihologilor.
Excursie Salina
Turda

13.45 –
15.00
15.00 –
17.00

Pauză de prânz

17.00 17.15
17.15 –
20.00
20.30

Sesiune plenară
Prelegere Lect. Alin
Sava Asist. Univ.
Laurenţiu Maricuţiou
Pauză de cafea

14.30 –
15.30
15.30 –
18.30

Secţiune prezentări
lucrări orale
Cina festivă
(Restaurant Aroma)

18.30 –
19.00

Pauză de prânz
Secţiuni prezentări
lucrări orale

20.00

Pauză de cafea

Pauză de cafea

Secţiuni prezentări lucrări orale

18.15 –
18.30
18.30 –
20.30

Sesiune plenară Prelegere Prof.
Remi Kouabenan

12.00 –
12.15
12.15 –
13.45

Workshop 4. Metode
computerizate de analiză
a datelor

16.30 –
16.45
16.45 –
18.15

Sesiune plenară Prelegere Prof.
Ivan Robertson
Pauză de cafea

9–
14.30

Secţiuni
prezentări
lucrări orale

15.3019.00

Workshop 6.
Managementul
schimbării
organizaţionale

Pauză de prânz

ÎNSCRIERI

Workshop 1.
Temperament
Styles

13.30 –
15.00
15.00 –
16.30

Duminică

914.00
9–
12.00

Workshop 3. Aplicaţii computerizate în
prelucrarea designurilor multivariate

14.00 –
15.30

9–
13.30

Sâmbătă
Secţiuni
prezentări
lucrări orale

Deschiderea
oficială
Sesiune plenară Prelegere Prof.
Thomas Oakland
Pauză de prânz

ÎNSCRIERI

Workshop 5.
Construcţia
probelor de
evaluare

11.00 –
12.30
12.3014.00

918.00

Sesiune de postere

ÎNSCRIERI

Workshop 2. Impactul
stresului şi emoţiilor

9–
18.00

Închiderea
oficială a
conferinţei
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PROGRAMUL CONFERINŢEI PE SECŢIUNI:
VINERI 09.00 – 13.30 SESIUNE DE POSTERE
1.

Angheluţa Laviniu
Ciobanu Laura
Muşat Adriana
Adriana Chiţescu

Studiu privind influenţa ultrasunetelor asupra performanţei percepţiei

3.

Adriana Chiţescu
Mihaela Popa Chraif

Relaţia dintre aprecierea vitezelor şi distanţelor şi procesarea stimulilor în câmpul vizual
periferic

4.

Liliana Cismariu

Asumarea rolului de angajat/angajator în contextul evoluţiei pieţei muncii în întreprinderi
mici şi mijlocii din zona de vest

5.

Ioniţă Simona
Constanţa, Mihalache
Oana Raluca, Anca
Mădălina Tănase
Baboi Vladimir
Iosef Adelina

Efectul masajului asupra aprecierii distanţelor şi vitezelor

Marin Valentin
Prichindel Alexandra
Stroescu Alina
Cotigă Mădălina
Irimia Flavius
Oancea Dan Mihai
Bucur Ioana Claudia

Studiu privind influenţa privării senzoriale vizuale asupra percepţiei periferice

2.

6.
7.
8.
9.

Influenţarea vigilentei de către ritmuri muzicale diferite, ascultate simultan

Studiu privind influenţa energizantelor asupra performanţelor vitezei timpului de reacţie

Studiu privind influenţa sunetelor de joasă şi înaltă frecvenţă asupra percepţiei
Studiu privind influenţa factorilor perturbatori asupra atenţiei
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SÂMBĂTĂ 09.00 – 12.00 SECŢIUNE EMOŢII ÎN ORGANIZAŢII
1.

Roxana Capotescu

2.

Brate Adrian Tudor

3.

Ramona Cămărăşan
Paşca

4.

Daniela Victoria Zaharia,
Andreea Iordache, Doina
Cafarscaia, Cornelia
Amariei, Elena Rusu
Mioara Cristea, Dorin
Nastas, Octavian Onici,
Emilia Pascal
Constantin Ticu, Alina
Orzan, Veronica Nechita,
Elena-Irina Macovei
Gherasim Bianca Maria

5.
6.
7.

Investigarea antecedentelor comportamentului cetăţenesc organizaţional la
funcţionarii bancari
Diferenţe individuale şi strategii de coping, ca predictori pentru efectele stresului
organizaţional
Încrederea în organizaţii. Investigarea modului în care se relaţionează încrederea
organizaţională şi ataşamentul organizaţional pe parcursul schimbării organizaţionale
Relaţia dintre inteligenţa emoţională, context social şi strategiile de reglare emoţională
utilizate în situaţii conflictuale
Sindromul burn-out. Factori ce predispun la apariţia epuizãrii emoţionale la locul de
muncã
Implicarea emoţională a angajaţilor; determinaţi motivaţionali şi organizaţionali
Antecedente şi consecinţe ale identificării organizaţionale în contextul organizaţional
românesc

8.

Buda Raluca, Capotescu
Roxana

Scala de măsurare a emoţiilor pozitive şi negative PANAS-X. Investigarea
caracteristicilor psihometrice

9.

Ştefania Isailă

Încrederea - abordare prin prisma prelucrărilor conştiente şi inconştiente de
informaţie

10.

Fărcaş Alice Viviana

Stres şi iraţionalitate în sistemul medical de urgenţă

11.

Daniela Victoria Zaharia

Construirea şi validarea unei scale de măsură a dimensiunilor muncii emoţionale
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SÂMBĂTĂ 12.15 – 13.45 SECŢIUNE ERGONOMIE COGNITIVA, VARIA
1.

Hodrea Silvia-Virginia Impactul tehnologiei intranet aspra proceselor organizaţionale.
Cazul companiei Ambient

2.

Daniela Onacă

Implementarea tehnologiilor interactive în mediul organizaţional. Implicaţii emoţionale
relaţionate cu succesul implementării

3.

Mureşan Andreia Daniela

Experienţa utilizatorului în telefonia mobilǎ

4.

Benţea Mariana
Floricica

Modele mentale ale utilizatorilor anteriorioare predării cunoştinţelor statistice

5.

Iozsa Diana Victorina

Comunicarea verbalǎ la elevii din clasele I – IV

6.

Maria Ileana Carcea
Magdalena Iorga

Pentru o psihologie a cercetării ştiinţifice
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SÂMBĂTĂ 17.15 - 20.00 SECŢIUNE TESTARE
1.

Ticu Constantin
Ana Maria Hojbota
Andreea Rusu

Analiza comparativă a două probe de evaluare a trăsăturilor accentuate ale
personalităţii; similitudini şi diferenţe.

2.

Monica Albu

Validarea Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F)

3.

Vlad Tureanu

Validare de criteriu în adaptarea AMI (Achievement Motivation Inventory) în
România

4.

Ionel Dorofte
Tatiana Dorofte

Statistica Nova - o abordare informaţională în scorarea variabilelor psihometrice

5.

Construirea şi validarea unui chestionar de evaluare a inteligenţei emoţionale

6.

Carolina Amariei
Teodora Chirila
Irina Ilievici
Diana Popa
Daniela Victoria Zaharia
Dragoş Iliescu

7.

Lavinia Ţânculescu

Validarea concurentă a scalelor testului ABCD-M

8.

Dana Bălaş Timar

Testele adaptate fuzzy

9.

Barbu Claudiu

Fidelitatea şi validitatea variantei IPIP a testului 16 PF

Adaptarea MAB-II (Multidimensional Aptitude Battery, Jackson, 2002) în România.
Informaţii validaţionale
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DUMINICĂ 09.00 - 14.30 SECŢIUNE MRU
1.
2.
3.
4.

Horia D. Pitariu
Delia Vîrgă, Cătălina
Zaborilă, Coralia Sulea
Izabela Marmandiu,
Mihaela Calatan

Starea de bine a individului în organizaţie: analiza principalilor predictori
Impactul procesului de Managementul Performanţei în atingerea obiectivelor şi
cresterea satisfacţiei angajatilor

Cristian Nica, Anca
Negruţ
Andreea Grecu,
Laurențiu P. Maricuțoiu

Influenţa personalităţii si a strategiilor de management al impresiei asupra deciziei de
angajare prin intermediul interviului de selecţie
Variabile situaționale relevante pentru internalizarea feedback-ului asupra
performanței. Un studiu experimental.

5.

Marian Pădure, Cristian Atitudinea angajatorilor şi angajaţilor privind încadrarea în muncă a persoanelor cu
Andrei Nica
deficienţe vizuale

6.

Dorina Coldea

7.

Dinea Rodica

8.

Cristian Dan Popescu,
Monica Oana Şerb
Irina de Hillerin

9.

Eficienţa profesională a cadrelor militare care acţionează în condiţii de risc proiectarea unui sistem de evaluar
Evaluarea performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici: utilitate şi
efecte perverse
Riscul moral şi etica în afaceri. Aspecte practice în consultanţă.
Rolul psihologului într-o organizaţie de stat – de la teorie la practică
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DUMINICĂ 15.00 -18.30 SECŢIUNE CULTURĂ, SCHIMBARE ŞI DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
1.

Carmen Nicula

Impactul congruenţei dintre valorile individuale şi valorile organizaţionale
asupra satisfacţiei şi motivaţiei în muncă

2.

Antonia Onacă

Asigurarea transferului şi retenţiei în programele de instruire profesională

3.

Veronica Rilea Stavilă

Stilul de leadership, emoţiile şi efectele acestora asupra comportamentelor
deviante şi prosociale în mediul muncii.

4.

Mirela Ciolac

Leadership şi gender

5.

Andrea Budean
Ioana Vasiu

Procesul adaptării post-achiziţie. aspecte psihologice.

6.

Alexandra Gheorghiu
Ticu Constantin

Modelul Big Five şi autoevaluarea

7.

Alexandra Macarie
Ticu Constantin

Performanţă, stil de leadership şi factorii modelului Big-Five

8.

Rus Mihaela

Tipuri de scheme accesate în decizia managerială în domeniul feroviar

9.

Cătălina Ciuce
George Oţoiu

Aspecte organizaţionale relevante pentru planificarea unui proces de
schimbare organizaţională.

10.

Sfetcu Raluca

‘Iniţiativa pentru Calitate’ – Proiect de diagnoză organizaţională în spitalele
de psihiatrie din România
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SESIUNI PLENARE - PRELEGERI

The Status of Test Development and Use Internationally
Prof. Thomas Oakland, PhD.
University of Florida
The development and use of tests may constitute psychology's most important technical contribution to the behavioral
sciences. The level of test development and use differs considerably internationally. The current status of test development
and use will be reviewed. Then the following four questions will be discussed: How did we reach an advanced level of
development in some countries and not others? What qualities are needed to attain this development in other countries?
What changes are occurring to which tests need to respond? Thus, what changes in test development and use are needed to
be on the cutting edge of our profession?
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SESIUNI PLENARE - PRELEGERI

High performance and employee well-being - are they compatible
Prof. Ivan Robertson, PhD.
Robertson Cooper Ltd
&
Leeds University Business School, UK
A set of key factors that determine employee psychological well-being at work is identified and discussed. The
relationship between these factors and employee health and organisational outcomes such as sickness-absence, performance
and productivity is explored. A model is presented, showing the importance of both personal factors (e.g. personality and
resilience) and situational factors (including working processes, control and autonomy, relationships with co-workers).
The core elements of the model cover:
(i) Sources of pressure: work life balance; overload; work relationships; job security; control; resources & communication;
aspects of the job; pay & benefits;
(ii) Individual outcomes: physical health; psychological health;
(iii) Organisational outcomes, such as sickness-absence rates
The remainder of the presentation focuses on strategies for improving well-being and on the benefits derived,
including higher levels of performance and customer satisfaction etc. Rather than concentrating on avoiding the negative
consequences of stress the presentation concentrates on the links between positive levels of psychological well-being and
organisational benefits. The links between positive psychological well-being, reduced employee turnover, lower sickness
absence and improved performance and productivity are explained and discussed. The discussion is extended to show how
positive well-being interventions can be targeted at different levels: primary; secondary and tertiary and examples of each
are discussed. Finally the broader impact and benefits of positive well-being interventions (e.g. talent management and
leadership development) are reviewed.
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SESIUNI PLENARE - PRELEGERI

Impact of naive explanation and risk perception on motivation to learn from past
experiences
Prof. Dongo Rémi Kouabenan PhD., Mbaye Safiétou
Université Pierre Mendès France, Grenoble2, France
Philippe Sarnin
Université Lumière Lyon2, France
Nowadays, accident study and prevention appear to be of
a great importance, notably in high risk industries such as
energy production and chemistry. Accident analysis is a
necessary prerequisite for the initiation of any safety
campaign. This analysis could be performed punctually
(from time to time) on a large number of accidents
occurred during a given period. It could also be done day
by day after every accident or incident to extract their
causes and draw the lessons for prevention purposes.
Feedback-based analysis (or lessons learned analysis) is a
technique aiming at “providing means for thinking about
the experience gained during severe accidents and/or
incidents occurred in normal or in disrupted situations in
order to draw lessons, memorize them and reuse them”
(Weill-Fassina, Kouabenan, De la Garza, 2004, p.276).
Indeed the objective to draw the lessons learned from
past adverse events (accidents, incidents, errors, nearmisses, serious breakdowns, etc.) in order to design
corrections and improve production systems is highly
laudable. But, feedback-based analysis practices seems to
collide with many difficulties in their implementation
(conflicts, difficulty to stabilize the devices and structures

designed to implement it, difficulty of sharing experience,
etc.). We make the hypothesis that such difficulties are
partly related to the emphasis given to the search for
guilty and to the lack of interest in the social and
cognitive functioning of the different actors involved in
the work situation (i.e. beliefs, perceptions, needs, culture,
etc.). In this paper, we shortly describe feedback-based
analysis technique and mention some of the difficulties
encountered. Then we stress the possible contribution of
the naïve explanation approach and risk perception for a
better appropriation of lessons learned analysis practices.
Finally, we present a study exploring the connection
between risk perception and motivation to be committed
in such feedback-based analysis practices. More precisely,
in this study we examine the impact of the nature of the
risk, the branch of industry, the feeling of invulnerability,
and the sense of control on the motivation to commit to
the lessons learned analysis practices. 302 participants
belonging to two different branches of industry,
chemistry and nuclear power plant, were interviewed.
Major results showed a better commitment in feedbackbased analysis technique concerning risks directly related
to the heart of the job than to that concerning other risks
(domestic or daily risks for example). The sense of
invulnerability seems to lead to participants’ withdrawal
with regards to the feedback-based analysis practices.
Other results and conclusions would be presented.
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SESIUNI PLENARE - PRELEGERI

Abordări actuale în raportarea rezultatelor statistice. Calculul indicatorilor de
mărimea efectului şi putere statistică cu ajutorul PowerStaTim 1.0
Lect.dr. Florin A. Sava
Asist. Univ. Laurenţiu P. Maricuţoiu
Universitatea de Vest, Timişoara

Prezentarea de faţă aduce în discuţie două probleme actuale ale cercetării sociale româneşti: eficientizarea raportului
cost-beneficii în cazul proiectelor de cercetare şi raportarea rezultatelor statistice la standardele A.P.A. Cum o mare parte a
costurilor unui astfel de demers reprezintă costuri de aplicare a instrumentelor de măsurare, oferim o metodă statistică de
estimare “a priori” a numărului necesar de participanţi într-o cercetare. În ceea ce priveşte standardele A.P.A., prezentarea
se va axa pe modulele de calcul a mărimii efectului şi a puterii statistice disponibile în PowerStaTim 1.0. Deoarece marea
majoritate a software-urilor statistice nu oferă posibilitatea unei astfel de analize, vom prezenta exemple derulate cu ajutorul
unui software dezvoltat de autori (PowerStaTim 1.0).
Cuvinte cheie: putere statistică, mărimea efectului, estimarea eşantionului, meta-analiză.
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SESIUNI DE WORKSHOPURI

Temperament Styles: Qualities That Impact Our Work, Social, and Personal Lives
Prof. Thomas Oakland, PhD.
University of Florida
Purposes
This workshop reviews current views on cognitive and temperament styles and discusses ways in which temperament
impacts our lives at work, socially, and at home. Temperament styles as used in this workshop refer to processes by which
persons are motivated (i.e., where they acquire energy and direction), what they attend to when learning (e.g., focusing on
details or theories), their preferences for arriving at decisions (e.g., relying on their thoughts or feelings), and when they
arrive at decisions (more immediately or later). Information on temperament styles has various practical applications,
including social and family relationships, reinforcement strategies, as well as work and other environments. Information on
temperament styles can promote understanding of our strengths and weaknesses and those of others.
Expected Outcomes
Participants will acquire an understanding of current concepts of temperament styles. In addition, they will be better able to
identify persons’ temperament style preferences and related work styles associated with work place preferences and
performance.
The participants will display an understanding of
1. Various styles based on physiological, perceptual, and cognitive orientations,
2. Four key temperament qualities that form the foundation for temperament-based styles,
3. The possible impact of temperament styles on behaviors at work and home,
4. Important values associated with temperament styles.

15
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SESIUNI DE WORKSHOPURI

Impactul stresului şi emoţiilor asupra comportamentului organizaţional
Prof. Dr. Horia D. Pitariu, Drd. Roxana Capotescu & Drd. Stefania Isailă
Facultatea de Psiholgie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
În ultimii ani tot mai multe studii şi cărţi se publică referitor la impactul stresului şi emoţiilor asupra
comportamentului organizaţional. Workshopul de faţă îşi propune să prezinte cele mai importante cercetări privind stresul
şi emoţiile în mediu organizaţional, precum şi teoriile, metodele şi instrumentele dezvoltate în acest domeniu pentru a vă
oferi cunoştinţele teoretice şi practice de care aveţi nevoie pentru a realiza un program de intervenţie în organizaţia în care
faceţi parte. Un accent special se va pune pe realizarea unor activităţi practice de grup care vor presupune realizarea unui
program de intervenţie, asupra căruia se va oferi apoi feedback în cadrul workshopului.
Obiective:
- dobândirea de cunoştinţe teoretice asupra stresului organizaţional şi a emoţiilor în organizaţii (teorii, modele
teoretice, instrumente, tipuri de intervenţii)
- dezvoltarea de abilităţi şi dobândirea de cunoştinţe practice privind realizarea unui program de intervenţie într-o
organizaţie
Tematică:
- Teorii şi modele ale stresului organizaţional
- Teorii şi modele ale emoţiilor în organizaţii
- Metode de diagnoză în investigarea stresului ocupaţional şi a emoţiilor în organizaţii
- Tipuri de intervenţii de management al stresului şi emoţiilor în organizaţii
Rezultate aşteptate:
- sensibilizarea privind importanţa diagnosticării corecte a stresului ocupaţional şi a efectelor acestuia în cadrul
organizaţiei
- cunoaşterea modelelor şi teoriilor privind stresul şi emoţiile în organizaţii
- cunoaşterea mijloacelor de diagnoză ale stresului organizaţional
- capacitatea de a aplica informaţiile teoretice în elaborarea unor programe de intervenţie
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SESIUNI DE WORKSHOPURI

Aplicaţii computerizate în prelucrarea design-urilor multivariate: analiza de cale şi
analiza factorială confirmatorie
Conf. Dr. Mircea Comşa
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea BabeşBolyai, Cluj Napoca
Asist. Univ. Dr. Róbert Balázsi
Facultatea de Psiholgie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea BabeşBolyai, Cluj Napoca
Scopul,
acestui workshop este de a oferi cunoştinţe procedurale şi
de a forma deprinderi de procesare şi interpretare a
datelor din cadrul unei cercetări empirice multivariate,
utilizând aplicaţiile soft (AMOS şi LISREL). Nivelul de
predare al statisticii aplicate multivariate şi al utilizării
softurilor statistice este avansat. Înţelegerea corectă a
subiectelor discutate presupune cunoştinţe de statistică
introductivă (analiză descriptivă univariată, bivariată şi
analiză statistică inferenţială). Cursul nu îşi propune
aprofundarea aparatului matematic care fundamentează
procesările statistice multivariate, centrându-se exclusiv pe
conceptele statistice şi pe interpretarea şi valorificarea lor
în contextul cercetărilor din domeniul socio-uman.
Cunoştinţele şi deprinderile pe care participanţii le vor
obţine în cadrul acestui curs pot fi valorificate în primul
rând în contextul cercetării ştiinţifice, mai precis, în
procesarea statistică a datelor oferite de design-urile
experimentale multivariate care vizează validarea unor
modele teoretice prin procedura Analizei de Cale. De

asemenea, cunoştinţele oferite reprezintă elemente ce pot
fi valorificate în demersul de validare a unor instrumente
de măsurare psihologică, validare relativă la construct prin
Analiză Factorială Confirmatorie.
În urma parcurgerii acestui curs participanţii vor fi
capabili să: înţeleagă diferenţa dintre variabile măsurate
şi variabile latente în cercetarea psihologică; cunoască
arhitectura programului statistic AMOS şi comenzile,
respectiv tehnicile grafice care permit definirea unui
model în cadrul softului; supună unei verificări statistice
modelul teoretic definit şi să interpreteze rezultatele
obţinute; reconfigureze modelul iniţial teoretic pe baza
informaţiilor statistice oferite; cunoască arhitectura
programului statistic LISREL şi comenzile care permit
definirea unui model de măsurare în cadrul softului;
supună unei verificări statistice modelul de măsurare
definit şi să interpreteze rezultatele
obţinute;
reconfigureze modelul iniţial de măsurare pe baza
informaţiilor statistice oferite;
Aspecte teoretice şi practice abordate în cadrul
cursului: Arhitectura programului statistic AMOS (relaţia
dintre SPSS şi AMOS); Tehnici grafice de construcţie a
unui model teoretic în AMOS;Interpretarea output-ului
oferit de softul AMOS şi analiza erorilor de estimare a
parametrilor; Arhitectura programului statistic LISREL;
Comenzi necesare construcţiei unui model de măsurare în
LISREL; Interpretarea output-ului oferit de softul
LISREL şi analiza erorilor de estimare a parametrilor
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Metode computerizate de analiza datelor: noţiuni introductive
Asist. Univ. Dr. Róbert Balázsi & Asist. Cercet. Gabriel Vonaş
Facultatea de Psiholgie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Scopul acestui workshop este de a oferi cunoştinţe procedurale şi de a forma deprinderi de procesare şi interpretare a
datelor în cadrul unei cercetări empirice, utilizând programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Nivelul de
predare al statisticii aplicate şi al utilizării programului SPSS este introductiv. Cursul nu îşi propune aprofundarea aparatului
matematic care fundamentează procesările statistice, centrându-se exclusiv pe conceptele statistice şi pe interpretarea şi
valorificarea lor în contextul cercetărilor din domeniul socio-uman. Cunoştinţele şi deprinderile pe care participanţii le vor
dobândi în cadrul acestui curs pot fi valorificate în primul rând în contextul cercetării ştiinţifice, mai precis, în procesarea
statistică a datelor oferite de design-urile experimentale de bază (cu măsurători repetate şi cu eşantioane independente),
factoriale (unifactorial cu eşantioane independente) şi corelaţionale. De asemenea, cunoştinţele oferite reprezintă elemente
indispensabile oricărui demers de adaptare, validare şi standardizare a unor instrumente de măsurare psihologică.
În urma parcurgerii acestui curs participanţii vor fi capabili să:
1. înţeleagă rolul statisticii aplicate în economia cercetării psihologice;
2. cunoască arhitectura programului statistic SPSS şi comenzile care permit definirea unei baze de date;
3. efectueze o serie de prelucrări ale bazei de date (reunirea a două sau mai multe baze de date, importarea datelor din
alte baze de date, calculul scorurilor compozite, recodarea scorurilor, etc);
4. efectueze analiza descriptivă al oricărui set de variabile, indiferent de natura scalei de măsurare utilizate;
5. efectueze şi să interpreteze procesările statstice ale unor design-uri experimentale de bază, factoriale şi
corelaţionale.
Aspecte teoretice şi practice abordate în cadrul cursului
1. Managementul datelor utilizând programul SPSS
2. Operaţii asupra bazei de date
3. Operaţii asupra datelor
4. Analiza descriptivă exploratorie (univariată)
5. Analiza descriptivă exploratorie (bivariată)
6. Analiză statistică inferenţială
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Construirea probelor de evaluare bazate pe competenţe profesionale cu
aplicabilitate în Managementul Resurselor Umane
Drd. Andrea Budean, Drd. Cătălina Ciuce & Drd. Daniela Onacă
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Obiective:
Scopul acestui workshop este acela de a orienta persoanele care activează în domeniul managementului resurselor umane în
demersurile de construire a unor probe adaptate mai bine particularităţilor organizaţiilor pentru care lucrează. Fiind strâns
legate de misiunea şi strategia unei organizaţii, probele construite pe baza competenţelor profesionale sunt superioare celor
tradiţionale în ceea ce priveşte relaţionarea cu munca (validitatea de conţinut).
Conţinut:
Pentru a realiza acest obiectiv vom începe cu o clarificare a termenului de competenţe profesionale, urmând ca apoi să
discutăm procesul de construire a unor probe de evaluare pe bază de competenţe, cu aplicabilitate în selecţia şi evaluarea de
personal. În prima parte vom insista asupra unor delimitări terminologice pentru a înţelege mai bine relaţia dintre termeni
des utilizaţi în evaluarea resurselor umane. Vom insista asupra relaţiei dintre dimeniune şi competenţă subliniind faptul că
acestea reprezintă termeni echivalenţi, fiecare fiind definită ca o grupare de comportamente, cunoştinţe şi motivaţie
relaţionate cu succesul (sau insuccesul) la locul de muncă. A doua parte a workshopului va fi dedicată construcţiei unor
probe bazate pe competenţe (In-basket, jocuri de rol, interviu situaţional comportamental). Vom insista asupra fiecarei
etape, de la identificarea şi definirea operaţională a competenţelor până la etapa de evaluare şi redactare a raportului. Pe tot
parcursul acestei a doua părţi participanţii vor fi implicaţi în exerciţii aplicative.
Rezultate aşteptate:
După parcurgerea acestui workshop participanţii vor fi capabili să conducă un demers de construire a unor instrumente de
evaluare bazate pe competenţe, aplicate la domniul managementului resurselor umane. De asemenea, ei vor şti cum să
opereze cu astfel de instrumente pentru a extrage date valide pentru procedurile de personal.
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Managementul schimbării organizaţionale
Drd. Andrea Budean, Drd. Cătălina Ciuce & Drd. Daniela Onacă
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Rezumat
Problema schimbării organizaţionale este din ce în ce mai actuală, mai ales datorită unei multitudini de influenţe ale mediului
extern asupra organizaţiilor, indiferent de domeniul lor de activitate. De altfel, şi în lipsa acestor influenţe mediul
organizaţional intern poate la rândul lui determina o serie de schimbări, atât la nivel de personal cât şi la nivel de procese.
Dat fiind această predilecţie a companiilor pentru schimbare, este extrem de importantă înţelegerea acestui proces precum şi
a posibilităţilor de management al său. Mai mult, orice schimbare produce în cadrul său o serie de reacţii emoţionale,
cognitive şi comportamentale la nivel de personal, care pot influenţa într-un mod decisiv succesul sau eşecul intervenţiei.
Obiectiv
Scopul acestui workshop este de prezenta participanţilor un model eficient de management al schimbării, care integrează
atât perspectiva individuală, cât şi cea organizaţională, furnizând astfel o mai bună înţelegere a factorilor care pot susţine sau
împiedica acest proces. Pentru o mai bună asimilare a cunoştinţelor oferite, workshopul va include un studiu de caz pe baza
cărora se vor discuta principalele aspecte ale managementului schimbării
Aspecte teoretice şi practice abordate în cadrul workshopului
□ Principalele tipuride schimbare organizaţională şi factorii determinanţi ai acestora
□ Evidenţierea efectelor emoţionale ale schimbării asupra angajaţilor în cadrul unui proces de schimbare
□ Delimitarea conceptelor de schimbare, tranziţie şi management al schimbării
□ Rezistenţa la schimbare
□ Etapele unui proces de management al schimbării
□ Soluţii posibile la principalele probleme ridicate de schimbarea organizaţională
□ „Tips & tricks”
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Influenţarea vigilenţei de către ritmuri muzicale diferite, ascultate simultan
Adriana Chiţescu
Universitatea din Bucuresti

Obiectivul prezentei lucrări este acela de a determina influenţa ritmurilor de diferite naturi ascultate simultan asupra calităţii
vigilenţei. Rezultatul are numeroase aplicaţii practice; printre cele mai importante numărându-se influenţa ascultării muzicii
la volum mare în timpul şofatului. Subiecţii folosiţi sunt studenţi ai Facultăţii de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei, cu vârste
cuprinse între 18 şi 20 de ani, cu o medie de 19 ani. A fost folosit în acest scop testul „VIGILANZ”. Rezultatele au fost
semnificative; a reieşit că ritmurile contrastante ascultate simultan influenţează, într-adevăr, vigilenţa, în sensul diminuării ei
drastice; în prezenţa stimulului a fost înregistrat un timp de reacţie mult mai mare decât în absenţa lui. În concluzie,
considerăm că stimulii de acest gen au un efect derutant asupra subiecţilor, diminuându-le vigilenţa. Ei au declarat ca îşi
orientau atenţia involuntar spre stimulul auditiv, încercând să distingă cele doua melodii, fapt care genera iluzii privitor la
ritmul mişcării ştimului vizual.
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Relaţia dintre aprecierea vitezelor şi distanţelor şi procesarea stimulilor în câmpul
vizual periferic
Adriana Chiţescu, Mihaela Popa Chraif
Universitatea din Bucuresti
În complexul om-trafic-vehicul, conducătorul auto
efectuează mişcări al căror scop este de a deplasa
vehicolul, de a-l adapta la condiţiile traficului sau mai
degrabă la percepţia pe care o are despre aceste condiţii.
Obiective: evidenţierea corelaţiei între modul de procesare
al stimulilor în câmp central şi în câmp periferic în timpul
îndeplinirii sarcinilor de simulare auto; identificarea
corelaţiilor între erorile în aprecierea distanţelor şi
vitezelor din câmp central şi procesarea stimulilor în câmp
periferic. Participanţi: 250 studenţi ai Facultăţii de
Psihologie şi Facultăţii de Electronică, vârsta medie 23,5
ani, ambele sexe; Ipotezele Media erorilor de estimare în
evaluarea distanţelor şi vitezelor din câmp central va
corela invers cu timpul de reacţie la stimulii vizuali din
câmp periferic. Subiecţii care procesează stereograme au
performanţe semnificativ statistic mai bune la procesarea
în câmp vizual central, decât subiecţii care nu procesează
stereograme. Instrumente şi procedură: Testul DEST
computerizat, procedura depinde de precizia şi de
abilitatea de estimare a subiectului: cu cât acesta tinde să
supraestimeze viteza dreptunghiului, şi deci va reacţiona
prea rapid cu atât mai scurtă va fi durata testului. Testul
de percepţie periferică a stimulilor este destinat evaluării
abilităţii persoanelor de a percepe şi procesa informaţiile
vizuale periferice. Rezultate: Procesarea stimulilor în

câmp periferic are un nivel superior la subiecţii de gen
masculin (m=1.57) decât subiecţii de gen feminin
(m=2.01), nivelul procesării fiind relaţionat puternic cu
genul subiecţilor. Valoarea obţinută la aplicarea testului t
(t=6.296) la pragul de semnificaţie (p<0.001) confimă
ipoteza statistică.. Media timpului de percepţie a stimulilor
în câmp periferic partea dreaptă (femei/bărbaţi)=
2.05/1.60 este semnificativ statisctic superioară la
subiecţii de gen masculin (t=6.366), la (p<0.001).
Percepţia stereoscopică explicată pe baza anatomicofuncţională a aparatului vizual influenţează nivelul
procesării stimulilor atât în câmp central cât şi periferic.
Concluzii: La baza conducerii corecte a autovehicolului
stă o gamă largă de semnale, care furnizează informaţii cu
semnificaţii diferite. Mecanismele perceptive ale omului se
dovedesc mai puţin exacte şi estimarea distanţelor dintre
obiectele aflate în mişcare şi în anticiparea poziţiilor lor
reciproce în succesiunea mecanismelor temporare.
Conducătorul auto nu este un receptor pasiv de stimuli ci
se cere să desfăşoare o activitate specială, orientată şi
selectivă, de explorare a surselor de semnalizare şi să
extragă din mulţimea semnalelor pe cele relevante, adică
pe cele care poartă informaţia cea mai importantă în
momentul respectiv. Cu ajutorul simulatoarelor auto
şoferul îşi poate exersa capacitatea unei recepţii dinamicselectivă, care să-i permită extragerea şi conştientizarea
unor semnale şi ignorarea altora.
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ASUMAREA ROLULUI DE ANGAJAT/ANGAJATOR ÎN CONTEXTUL EVOLUŢIEI
PIEŢEI MUNCII ÎN ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII DIN ZONA DE VEST
Psih. Liliana Cismariu
Prezenta lucrare îşi propune să ofere o imagine complexă asupra evoluţiei în carieră cu asumarea rolului de angajat
sau angajator în contextul evoluţiei pieţei resurselor umane în ultimii 8 ani în zona de vest. Pentru studiu au fost luate în
calcul 150 de firme cu diverse domenii de activitate, dintre care : 20 microîntreprinderi (1-9 angajaţi), 93 întreprinderi mici
(10-49 angajaţi) şi 37 de întreprinderi mijlocii (50-249 angajaţi), ce activează pe piaţa forţei de muncă de 2 până la 17 ani.
În cadrul cercetării s-a urmărit : identificarea profilului persoanelor cu funcţii de conducere cu ajutorul testului Profile XT
de îndrumare a carierei de la Profiles Internaţional, nivelul fluctuaţiei de personal în IMM; evoluţia condiţiilor de muncă
oferite de angajatori; disponibilitatea angajatorilor pentru investirea de resurse în instruirea personalului; modele de
recompensare a muncii.
Concluziile ce se pot desprinde relevă faptul că situarea spiritului antreprenorial pe primul loc din cele 3 trei arii de
interes (întreprinzător, financiar/ administrativ şi asistenţă) raportat la Private Sector Executive conform Profile XT, este
esenţial pentru demararea şi gestionarea unei afaceri, dar prezenţa lui este relevantă şi pentru ocuparea funcţiilor de top
management într-un mediu socio-economic dinamic. Angajatorii se regăsesc printre cei ce au ca primă arie de interes
“spiritul întreprinzător”, în timp ce angajaţii cu funcţii înalte au această arie pe locul 2 sau 3, sau ea lipseşte la cei ce sunt mai
ales executanţi. Menţinerea adecvată în actualitate este un proces problematic şi provocator în acelaşi timp atât pentru
angajatori cât şi pentru angajaţi în condiţiile evoluţie şi transformărilor de pe piaţa muncii.
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Efectul masajului asupra aprecierii distanţelor şi vitezelor
Simona Constanţa Ioniţă, Oana Raluca Mihalache, Anca Mădălina Tănase
Cercetarea de faţă îşi propune studiul influenţei masajului administrat timp de 5 minute asupra performanţelor in aprecierea
vitezelor şi distanţelor folosind testul DEST computerizat in laboratorul de psihologie experimentală. Studiul a fost realizat
pe două grupuri aleator alese a câte 30 de studenţi anul 1 la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, respectiv un grup
de control şi unul de experiment. Grupului de control nu i s-a efectuat masajul fiind selecţionat aleator din baza de date, iar
grupului de experiment i s-a efectuat masajul timp de 5 minute, datele recoltându-se imediat după aceasta. Proba la care au
fost supuşi subiecţii se numeşte testul DEST computerizat de apreciere a distanţelor şi vitezelor, iar datele colectate au fost
introduse împreună cu cele de la grupul de control in calculator şi prelucrate cu ajutorul programului de statistică SPSS.
Aceste date au fost prelucrate cu ajutorul testului t pentru eşantioane independente folosind modelul ANOVA unifactorial
bivariat. Au fost alese patru variabile dependente in funcţie de cele două nivele ale stimulului, respectiv
VD1,VD2,VD3,VD4, reprezentând rezultatele obţinute la testul DEST. Variabila independentă reprezintă efectuarea
masajului cu 2 nivele- cu masaj şi fără masaj. Rezultatul obţinut in urma prelucrării datelor cu ajutorul testului t relevă faptul
că există o diferenţă semnificativă statistic, deoarece p<0.05 şi deci ipoteza cercetării este sprijinită de datele obţinute şi se
acceptă. Ca urmare, obiectivul cercetării este îndeplinit şi efectuarea masajului timp de 5 minute a dus la obţinerea unei
diferenţe semnificative din punct de vedere statistic asupra performanţelor in aprecierea distanţelor şi vitezelor la testul
computerizat DEST. Studiul de faţă a fost realizat din dorinţa de a verifica dacă performanţele obţinute de un eşantion de
30 de subiecţi in aprecierea vitezelor şi distanţelor, folosind testul DEST computerizat, sunt influenţate de efectuarea
masajului timp de 5 minute. Validarea lui ne face să efectuăm şi alte cercetări pentru a arăta influenţa pe care o are masajul
asupra atenţiei sau percepţiei.
Cuvinte cheie : masajul, terapia, circulaţia sangvină, meridiane.
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Studiu privind influenţa energizantelor asupra performanţelor vitezei timpului de
reacţie
Vladimir Baboi, Adelina Iosef
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Bucureşti

Cercetarea îşi propune studiul influenţei unei cantităţi de energizant (27,5 g) administrate sub formă de pulbere în 200 de ml
de apă, asupra vitezei timpului de reacţie folosind testul ERM computerizat în laboratorul de psihologie experimentală.
Studiul a fost realizat pe două grupuri aleator alese a câte 30 de studenţi anul 1 la psihologie, respectiv un grup de control şi
unul de experiment. Grupului de control nu i s-a administrat energizant fiind selecţionat aleator din baza de date, iar
grupului de experiment i s-a administrat energizant sub formă băutură răcoritoare, datele recoltându-se la 90 de minute după
aceasta. Proba la care au fost supuşi subiecţii se numeşte testul ERM computerizat de măsurare a timpului de reacţie, iar
datele colectate au fost introduse împreună cu cele de la grupul de control în calculator şi prelucrate cu ajutorul programului
de statistică SPSS. Aceste date au fost prelucrate cu ajutorul testului t pentru eşantioane independente folosind modelul
ANOVA unifactorial unilateral. Rezultatul obtinut in urma prelucrarii datelor cu ajutorul testului t relevă faptul că exista o
diferenţă semnificativă statistica deoarece p<0.05 şi deci ipoteza cercetarii este sprijinită de datele obţinute şi se acceptă.
Ca urmare obiectivul cercetarii este indeplinit şi cantitatea de energizant administrată a dus la obţinerea unei diferenţe
semnificative din punct de vedere statistic asupra performanţelor în măsurarea timpului de reacţie cu testul computerizat
ERM. Această cercetare poate reprezenta un punct de plecare şi pentru alte cercetări, iar rezultatele pot fi utilizate în
domenii precum psihologia muncii şi a transporturilor.
Cuvinte cheie: energizat, timp de reacţie
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Studiu privind influenţa privării senzoriale vizuale asupra percepţiei periferice
Valentin Marin, Alexandra Prichindel, Alina Stroescu
Această cercetare experimentală şi-a propus studiul influenţei privării senzoriale vizuale timp de 15 minute, într-un
spaţiu îngust şi întunecat, prin legarea la ochi a subiecţilor, asupra performanţelor în ceea ce priveşte percepţia periferică.
Pentru acest experiment s-a utilizat proba percepţiei periferice computerizată – PPT (WAHR, Wienna Test System) – în
laboratorul de psihologie experimentală a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Unversitatea Bucureşti. Studiul a
fost realizat pe două grupuri alese aleator: un grup de control şi un grup experimental. Fiecare dintre acestea au fost
compuse din 30 de subiecţi, studenţi la facultatea de psihologie, anul I. Grupul de control nu a fost supus niciunui moment
de privare senzorială fiind selecţionat aleator din baza de date, pe când subiecţii grupului de experiment au fost privaţi de
senzaţii vizuale timp de 15 minute. Aceştia din urmă au fost legaţi la ochi şi ţinuţi într-o cameră întunecoasă. Testul la care
au fost supuşi subiecţii se numeşte proba percepţiei periferice – PPT. Datele colectate au fost introduse împreună cu cele de la
grupul de control în calculator şi prelucrate statistic cu ajutorul programului SPSS, folosind testul t pentru eşantioane
independente.
Rezultatul obţinut în urma prelucrării datelor cu ajutorul testului t pentru eşantioane independente a relevat faptul că
există o diferenţă statistică semnificativă (p<0.05) şi ipoteza cercetării se acceptă. În concluzie, obiectivul cercetării a fost
îndeplinit. Privarea senzorială vizuală timp de 15 minute a condus la obţinerea unei diferenţe semnificative din punct de
vedere statistic între performanţele grupului de control şi cele ale grupului experimental în ceea ce priveşte percepţia
periferică la testul computerizat PPT. Valoarea medie a timpilor de reacţie la stimulii veniţi din dreapta (VMDR) şi valoarea
medie totală a timpilor de reacţie (VMTOTAL) obţinută de grupul experimental este semnificativ diferită de valorile
obţinute de grupul de control. Acest studiu experimental işi găseşte aplicabilitatea în psihologia muncii sau transporturilor.
Există numeroase profesii în care percepţia periferică este deosebit de importantă. Unui şofer, spre exemplu, nu îi este
recomandat să se urce inedit la volan după ce a poposit pentru câteva minute într-un spaţiu întunecat şi lipsit de stimuli.
Este absolut necesară o perioadă de acomodare a aparatului vizual pentru ca acesta să funcţioneze la parametrii normali.
Prin studiul nostru am realizat şi o analogie la trecerea de la lumină la întuneric şi la trecerea din starea de somn la starea de
veghe – ambele implicând o modificare a stării de activism a cortexului.
Cuvinte cheie: studiu experimental, privare senzorială, percepţie periferică
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Studiu privind influenţa sunetelor de joasă şi înaltă frecvenţă asupra percepţiei
Mădălina Cotigă, Flavius Irimia, Dan Mihai Oancea
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti.
Cercetarea de faţa îşi propune studiul influenţei sunetelor de joasă şi respectiv, înaltă frecventă asupra performanţei
vitezei timpului de reacţie folosind testul ERM computerizat în laboratorul de psihologie experimentală. Studiul a fost
realizat pe trei grupuri alese aleator, fiecare având un număr de 30 de studenţi anul 1 si anul 4 la Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, respectiv unul de control şi două grupuri experimentale. Grupul de control nu a fost supus influenţei
sunetelor de înaltă si de joasă frecvenţă, în timp ce primul grup de experiment a fost testat sub influenţa sunetelor de înaltă
frecvenţă de 120 bpm şi, iar cel de-al doilea influenţat de sunetele de joasă frecvenţă având 40 bpm datele recoltându-se in
timpul interacţiunii directe dintre stimulii auditivi si testarea subiecţilor. Proba la care au fost supuşi subiecţii se numeşte
testul ERM pentru măsurarea timpului de reacţie, iar datele colectate au fost introduse împreună cu cele de la grupul de
control în calculator şi prelucrate cu ajutorul programului de statistică SPSS. Aceste date au fost prelucrate cu ajutorul
testului ANOVA unifactorial unilateral.
Rezultatul obţinut în urma prelucrării datelor cu ajutorul testului ANOVA unifactorial, unilateral sugerează faptul că
timpul motor a scăzut semnificativ, însă timpul de reacţie alcătuit din timpul de decizie şi cel motor a avut o modificare
nesemnificativă deoarece p<0.05, deci ipoteza cercetării se respinge parţial. Din punctul de vedere al localizărilor neuronale
ale funcţiilor studiate în experiment am demonstrat ca aria motorie a fost afectată de influenţa stimulilor însa lobul frontal
nu a fost influenţat în mod semnificativ. Acest experiment prezintă aplicaţii practice: în domeniul psihologiei transporturilor
prin creşterea vitezei mişcărilor de acţiune şi prevenire a posibilelor incidente. Supus sunetelor de joasă şi înaltă frecvenţă,
conducătorul vehiculului va fi stimulat sa aibă o viteză mai mare la nivelul muşchilor, executând mişcarea într-un timp mai
scurt la stimulii externi.
Concluzia cercetării contrazice mitul conform căruia muzica îmbunătăţeşte vigilenţa conducătorului vehiculului.
Sunetele de înalta si joasă frecvenţă modifică semnificativ timpul motor, fiind un "catalizator" pentru viteza muşchilor
persoanei.
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Studiul privind influenţa factorilor perturbatori asupra atenţiei
Ioana Claudia Bucur
Cercetarea de faţă îşi propune studiul privind influenţa factorilor perturbatori asupra atenţiei, studiu ce a fost realizat
de către subiecţi în funcţie de temperatură-atât la cald cât şi la frig. Studiul a fost realizat pe două grupuri aleator alese a câte
30 de subiecţi, anul I la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei ; mai exact un grup de control şi unul de experiment.
Grupului de contol i s-a dat să completeze testul de anxietate Cattell la o temperatură constantă, iar grupului de experiment
i-a fost dat spre completare acelaşi test, dar la condiţii de temperatură scăzută, datele recoltându-se după scurt timp.
Variabila independentă reprezintă temperatura pe două niveluri : la cald şi la frig ; variabila dependentă este reprezentată de
datele obţinute la testul de anxietate Cattell. Aşa cum am evidenţiat mai sus, subiecţilor le-a fost aplicat testul de anxietate
Cattell, iar datele colectate au fost introduse impreună cu cele de la grupul de control in calculator şi prelucrate cu ajutorul
programului de statistică SPSS. Aceste date au fost prelucrate cu testul t pentru eşantioane independente, pentru că in
raportul de cercetare am urmărit analiza psihodiagnostică a subiecţilor, atât la cald cât şi la frig, folosindu-se modelul
ANOVA unilateral. Rezultatul obţinut in urma prelucrării datelor cu ajutorul testului t relevă faptul că există o diferenţă
semnificativă statistic, deoarece p<0,05. Prin urmare, la cald, cel mai inalt scor atins in total este la factorul 0, fiind de 314,
iar cel mai slab il inregistrează factorul L şi este de 122. La frig, valoarea cea mai inaltă o deţine factorul 0-275, in schimb cel
mai scăzut fiind L-119. Aşadar, ipoteza cercetării este sprijinită de datele obţinute şi se acceptă, fiind respinsă ipoteza nulă.
Concluzia evidentă este aceea că subiecţii la condiţii de temperatură diferite, inregistrează cele mai inalte scoruri la factorul
0, iar cele mai joase la factorul L. Mai mult decât atât, factorul 0 obţinut la cald a scăzut in total cu 39 unităţi, in timp ce
factorul L a scăzut cu numai 3 unităţi.
Interesant ar fi să aplicăm testul după o perioadă lungă de timp asupra aceloraşi subiecţi, pentru a observa dacă
rezultatele corespund datelor în prezent existente. Studiul de faţă a fost realizat din dorinţa de a verifica daca performanţele
obtinuţe pe un eşantion de 30 de subiecti- în vederea aprecierii raspunsurilor la testul Cattell-sunt influentate de
temperatura. Astfel, am pornit de la studii si cercetari anterioare atat in domeniu atentiei, perceptiei, cat si cercetari si reactii
fiziologice ale subiectilor asupra sistemului nervos, muscular, metabolismului, intr-un cuvant asupra organismului uman, dar
si asupra psihicului, in mod principal.
Cuvinte cheie: atenţia concentrată, factori perturbatori, stresori, motivaţia, efortul, oboseala.
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Investigarea antecedentelor comportamentului cetăţenesc organizaţional la
funcţionarii bancari
Roxana Capotescu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
De peste cincizeci de ani cercetătorii au recunoscut importanţa comportamentelor angajaţilor care nu sunt strict
prescrise la nivel organizaţional, dar care afectează în mod indirect eficienţa organizaţională prin contribuţia pe care o au la
dezvoltarea şi menţinerea contextului social şi psihologic al organizaţiei. Dată fiind importanţa în creştere a structurilor
organizaţionale bazate pe munca în echipă, cercetătorii s-au focalizat în principal pe comportamentul angajaţilor care
implică diverse forme de cooperare, etichetat în mod tipic drept comportament cetăţenesc organizaţional sau performanţă
contextuală (LePine & Van Dyne, 2001; Dineen, Lewicki & Tomlinson, 2006). În acest context, se impune investigarea
factorilor care contribuie la generarea comportamentul cetăţenesc organizaţional în domenii de activitate variate. Studiul de
faţă investighează comportamentul cetăţenesc organizaţional şi doi factori consideraţi ca antecedente ale sale: afectivitatea şi
satisfacţia cu munca. Participanţii sunt reprezentaţi de 173 funcţionari bancari (134 femei) cu vârsta cuprinsă între 22 şi 59
de ani (M = 38, AS = 8.95). Mai mult de jumătate dintre angajaţi (54.8%) au o vechime de peste cinci ani în activitatea în
domeniul bancar. Instrumentele utilizate în cercetare măsoară două dimensiuni ale comportamentul cetăţenesc
organizaţional, comportamentul cetăţenesc de ajutor şi comportamentul cetăţenesc de exprimare (Comportamentul cetăţenesc
organizaţional – Van Dyne & LePine, 1998), afectivitatea pozitivă şi afectivitatea negativă ca stare şi ca trăsătură (Chestionarului
de Măsurare a Emoţiilor ca Stare şi Trăsătură – MEST-Ro - Levine & Xu, 2005) şi satisfacţia cu munca (Indexul Descriptiv al
Postului – Smith et al. , 1969). Procedura a implicat administrarea chestionarelor în grupuri mici, formate din 2-5 angajaţi,
integrarea participanţilor în studiu fiind realizată pe bază de voluntariat. Analiza rezultatelor a presupus realizarea unor
regresii liniare ierarhice pentru a investiga efectul satisfacţiei cu munca şi al afectivităţii asupra comportamentului cetăţenesc
organizaţional. Variabilele controlate includ vârsta, genul şi vechimea în activitatea în sistemul bancar. Rezultatele au arătat
că satisfacţia cu munca mediază relaţia dintre afectivitatea pozitivă stare şi comportamentul cetăţenesc de ajutor. Altfel spus,
experienţa afectivă pozitivă a angajaţilor poate influenţa comportamentul cetăţenesc de ajutor prin modificarea graduală a
satisfacţiei cu munca. Rezultatele obţinute evidenţiază necesitatea acordării unei atenţii sporite afectivităţii pozitive în
cercetările viitoare asupra comportamentului cetăţenesc organizaţional desfăşurate pe categorii profesionale cât mai variate.
Cuvinte cheie: comportament cetăţenesc organizaţional, afectivitate, satisfacţie cu munca
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Diferenţe individuale şi strategii de coping, ca predictori pentru efectele stresului
organizaţional
Adrian Tudor Brate
Univeratea “Lucian Blaga”, Sibiu

Studiul investighează rolul predictiv al diferenţelor individuale şi al strategiilor de coping în procesul dinamic al
stresului organizaţional pentru 311 angajaţi aparţinând unor categorii socioprofesionale diverse, pe baza unui model
comprehensiv de diagnoză şi management al stresului la nivel individual şi organizaţional. Au fost măsuraţi următorii
descriptori ai procesului stresului, prin intermediul unor scale ale versiunii româneşti a chestionarului Pressure Management
Indicator (PMI-RO, Brate, 2004, 2007; Williams & Cooper, 1998): stresori (de ex. suprasolicitare), efecte (de ex. sartisfacţie,
sănătate), diferenţe individuale (de ex. influenţă şi control, nerăbdare) şi strategii de gestionare (de ex. focalizare pe
problemă, suport social). Sunt prezentate diverse influenţe şi relaţii predictiv-moderatoare între stresori specifici, diferenţe
individuale şi efecte percepute ale stresului organizaţional. De asemenea sunt discutate implicaţiile studiului şi aplicaţii ale
modelului utilizat.
Cuvinte cheie: stres organizaţional, diferenţe individuale, strategii de coping, efecte ale stresului
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Investigarea modului în care se relaţionează încrederea organizaţională şi
ataşamentul organizaţional pe parcursul schimbării organizaţionale
Ramona Cămărăşan Paşca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Încrederea în organizaţii este un concept controversat în literatura de specialitate. Cercetătorii, au recunoscut rolul
pozitiv pe care încrederea îl are în organizaţii dar, în acelaşi timp au apărut diferenţe de abordare în ceea ce priveşte definirea
şi operaţionalizarea constructului, categoria studiată, respectiv nivelul de analiză pentru care se realizează cercetarea.
Obiectivul acestei lucrări este de a investiga modul în care se relaţionează încrederea (în şeful direct şi la nivel
organizaţional), justiţia organizaţională şi ataşamentul organizaţional în contextul schimbării organizaţionale. În această
lucrare, încrederea este conceptualizată ca fiind credinţele unui individ sau a unui grup despre un alt individ sau grup vizavi
de eforturile pe care le face pentru a-şi onora angajamentele, este onest în negocierile care preced aceste angajamente şi nu
urmăreşte să aibă un avantaj în defavoarea celorlalţi, chiar dacă o astfel de ocazie există. Justiţia organizaţională este analizată
la trei nivele şi anume, justiţia distributivă (corectitudinea percepută asupra rezultatelor obţinute în organizaţie), justiţia
procedurală (corectitudinea percepută vizavi de procesele prin intermediul cărora se ating anumite rezultate), respectiv
justiţia interacţională (aspectele interpersonale şi informaţionale în practicile organizaţionale). Ataşamentul organizaţional
este definit ca fiind gradul în care angajatul se identifică cu organizaţia şi este loial ei (ataşament afectiv), percepţia
angajatului asupra investiţiilor făcute în organizaţie şi a costurilor asociate părăsirii ei (ataşament continuu), sentimentul de
“obligaţie” faţă de organizaţie, respectiv aspectul moral de a rămâne într-o organizaţie.
Cuvinte cheie: încredere organizaţională, justiţie organizaţională, ataşament organizaţional
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Relaţia dintre inteligenţa emoţională, context social şi strategiile de reglare
emoţională utilizate în situaţii conflictuale
Daniela Victoria Zaharia, Andreea Iordache, Doina Cafarscaia, Cornelia Amariei, Elena Rusu
În cadrul acestui studiu ne-am propus identificarea influenţei unor factori de natură personală dar şi socială asupra
strategiilor de reglare emoţională. Mai specific, s-a anticipat faptul că inteligenţa emoţională, natura contextului social
influenţează strategiile de reglare emoţională utilizate în situaţii conflictuale. James Gross (1998, 2001) consideră că reglarea
emoţională se referă la procesele prin care indivizii influenţează ce emoţii trăiesc, când şi cum le trăiesc şi cum le exprimă. El
propune existenţa a cinci strategii principale de reglare a emoţiilor, dar pentru studiul de faţă ne-am centrat atenţia doar
asupra a trei dintre acestea: canalizarea atenţiei, recadrarea cognitivă şi modularea reacţiilor emoţionale. Pentru a identifica
tendinţa subiecţilor de a utiliza cele trei strategii în cadrul unei situaţii conflictuale am utilizat un instrument construit
pornind de la teoria Gross (Zaharia, 2007). Pentru a evalua inteligenţa emoţională a fost utilizat un instrument construit
anterior (Amariei, Chirila, Ilievici, Popa, Zaharia) – un chestionar ce evaluează patru competenţe emoţionale: înţelegerea
propriilor trăiri afective, înţelegerea trăirilor afective ale celorlalţi, reglarea propriilor emoţii şi reglarea emoţiilor celorlalţi.
Pentru a identifica contextul social al conflictului, participanţii au fost rugaţi să descrie situaţia problematică; ulterior,
răspunsurile au fost codate de 2 experţi independenţi. În cadrul acestui studiu au participat 163 de persoane din zona
Moldovei cu vârste cuprinse între 18 si 64 ani, angajaţi atât in sectorul public cât şi în cel privat. Din cei 163 de participanţi,
13 au fost eliminaţi datorită tendinţei puternice de a da răspunsuri dezirabile social. Analizele de tipul regresiei liniare indică
faptul că unele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale, dar şi caracteristicile contextului social aduc un plus de valoare
explicativă în varianţa celor trei strategii de reglare emoţională, faţă de varianţa explicată de caracteristicile sociodemografice. Se discută implicaţiile rezultatelor obţinute pentru utilizarea acestor instrumente în selecţia de personal din
cadrul sectorului servicii.
Cuvinte cheie: inteligenta emoţională, strategii de reglare emoţională, context social
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Sindromul burn-out. Factori ce predispun la apariţia epuizãrii emoţionale la locul
de muncã
Mioara Cristea, Dorin Nastas, Octavian Onici &
Emilia Pascal
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Obiective: Obiectivul general al acestei cercetări este
investigarea sindromului burn-out în mediul profesional
românesc prin metode şi tehnici specifice. Studiul îşi propune
evaluarea gradului de epuizare emoţionalã şi identificarea unor
posibili factori predispozanţi apariţiei şi creşterii epuizãrii
emoţionale cum ar fi: factori de personalitate ( care vizeazã
raportarea individului la sine şi la ceilalţi), indici sociodemografici ( vârstã, sex, nivel de studii, tipul de muncã
efectuat, nivel salarizare, etc) şi stilurile de coping abordate de
angajaţi pentru a face stresului profesional. Participanţi: Studiul
a presupus 112 angajaţi din care 80% în învãţãmântul primar,
gimnazial si preuniversitar şi 20 într-o instituţie cu profil
economic.Variabilele: dependente: sindromul burn-out –
epuizare emoţionalã, depersonalizare, eficienţã profesionalã;
independente: a) sociodemografice: sex ( feminin vs. masculin),
tipul de activitate desfãşuratã ( fizicã vs. intelectualã), nivel
studii ( gimnazial, liceal , universitar), venit lunar ( sub 250
euro, între 250- 500 euro, peste 500 euro); b) factori de
personalitate: factorul F( expansivitate – taciturnie); factorul
I (raţionalitate – emoţionalitate); factorul L ( încredere în
ceilalţi – suspiciune); factorul Q4 (tensiune energeticã ridicatã
–scãzutã); c) stiluri de coping - distanţare, autocontrol ,
căutare suport social, evitare şi rezolvarea problemelor.

Metode şi tehnici utilizate: A) Chestionar Epuizare emoţionalã
– constituit din 31 de itemi şi structurat pe 3 dimensiuni:
Eficienţã profesionalã, Epuizare/ obosealã emoţionalã şi
Depersonalizare. Subiecţii trebuiau sã rãspundã pe o scalã
Likert în 5 trepte. B) Scala tipurilor de coping (Lazarus şi
Folkman 1986) – având 5 subsclae ce mãsoarã stiluri de coping
diferite: Distanţare, Autocontrol, Căutare suport social,
Evitare şi Rezolvarea
problemelor. C) Inventarul de
personalitate 16 PF (Cattell) din care au fost extraşi doar itemii
care se referã la urmãtorii factori de personalitate: F, I, L şi Q
4. Rezultate şi concluzii: Prelucrãrile statistice au pus în
evidenţã existenţa unui anumit grad de epuizare emoţionalã în
rândul subiecţilor, epuizare apãrutã în contextul unui mediul
profesional specific. De asemenea, se constatã existenţa unor
diferenţe statistice în funcţie de indicii socio-demografici
anterior menţionaţi raportat la cele 3 dimensiuni ale epuizãrii
emoţionale. Totodatã, s-a verificat faptul cã scorurile obţinute
la factorii de personalitate mãsuraţi coreleazã în sens
negativ/pozitiv cu scorurile calculate pe dimensiunile eficienţã
profesionalã, obosealã emoţionalã şi depersonalizare. În final,
datele au arãtat cã adoptarea unor stiluri de coping diferite
influenţeazã gradul de epuizare resimţit de cãtre angajaţi.
Rezultatele acestui studiu sunt importante şi pot cãpãta valenţe
practice în mãsura în care angajatorii sunt dispuşi sã recunoascã
posibilitatea apariţiei epuizãrii emoţionale în rândul angajaţilor
oricãrei instituţii şi au suficientã disponibilitate pentru a creiona
diverse proiecte de intervenţie în sensul diminuãrii şi eliminãrii
epuizãrii emoţionale.
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Implicarea emoţională a angajaţilor; determinaţi motivaţionali şi organizaţionali
Conf. Univ. Dr. Ticu Constantin, Alina Orzan, Veronica Nechita, Elena-Irina Macovei
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
Obiectivul studiului a fost de a analiza rolul pe care îl au variabilele motivaţionale (implicare şi persistenţă
motivaţională) în trăirea sentimentului de implicare emoţională ale angajaţilor în viaţa organizaţională şi în definirea nivelului
de performanţă individuală. La nivel individual, implicarea motivaţională se referă la dispoziţia persoanei de a-şi propune
scopuri /obiective şi de a tinde spre atingerea lor, reprezentând aspectul mai degrabă calitativ al motivaţiei, orientarea sau
direcţia motivaţiei (Beauvais şi Scholl, 1999). Complementară implicării motivaţionale, persistenţa motivaţională poate fi
înţeleasă ca fiind predispoziţia de a persevera motivaţional şi comportamental în efortul spre atingerea unor obiective
ambiţioase, vizând aspectul cantitativ al motivaţiei (efortul, energia motivaţională)( Sheldon, şi Elliot, 1999; Deci şi Ryan,
2000; Oettingen şi Gollwitzer, 2001; Meier şi Albrecht 2003). Cu referire la contextul sau climatul organizaţional, nivelul
implicării emoţionale al angajaţilor – măsura în care aceştia se identifică cu obiectivele organizaţionale, participă cu interes şi
convingere la atingerea acestora găsind recunoaştere şi satisfacţie - face adesea diferenţa între organizaţiile eficiente,
performante şi cele mai puţin performante. Cercetarea realizată pe un lot de 765 de subiecţi din diferite tipuri de organizaţii
(firme private, administraţie publică, spitale, ONG,) s-a realizat cu ajutorul a două probe de evaluare a motivaţiei
(Chestionar IM - ”Implicare motivaţională”, 4 factori; Chestionar PM - Persistenţă motivaţională” 8 factori; Constantin
2007), si a unei scale cu 12 itemi construiţi după modelul Q12 propus de Gallup.
Analiza datelor a scos în evidenţă atât o serie de covariaţii între valorile celor trei probe cât şi numeroase diferenţe
semnificative în funcţie de tipul organizaţiei din care provin angajaţii şi de nivelul ierarhic al acestora. Într-un model
predictiv al nivelului de implicare emoţională a angajaţilor, factorii implicării motivaţionale, autoevaluarea nivelului de
performanţă şi poziţia ierarhică joacă un rol decisiv, factorii persistenţei motivaţionale având o pondere redusă.
Cuvinte cheie: implicare motivaţională, persistenţă motivaţională, implicare emoţională, performanţă
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Antecedente şi consecinţe ale identificării organizaţionale în contextul
organizaţional românesc
Bianca Maria Gherasim
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj
Ca şi obiectiv general, lucrarea de faţă îşi propune să
evidenţieze natura relaţiei dintre variabilele predictori ale
identificării organizaţionale şi diferitele formele ale ei, pornind
de la modelele existente în literatură. Totodatǎ, cercetarea de
faţă doreşte sǎ evidenţieze consecinţele pe care identificarea
organizaţională le are în contextul organizaţional românesc.
Pentru a realiza acest lucru, vom întreprinde un studiu
aplicativ, într-o organizaţie multinaţională din România. În
urma analizei literaturii de specialitate şi ţinând cont de
informaţiile recente oferite de cercetările din domeniul
identificării organizaţionale, ne propunem să testăm cele două
modele ce şi-au dovedit relevanta în contextul organizaţional.
Modelul lui Kreiner şi Ashforth (2004), care tratează
identificarea, dezidentificarea, identificarea neutră şi
ambivalentă, şi a lui Ellemers, Kortekaas şi Ouwerkerk (1999),
care include trei forme ale identificării (cognitivăautocategorizarea, evaluativă-stima de sine şi emoţională ataşamentul afectiv) care prezintă antecedente şi consecinţe ce
au legătură cu identificarea organizaţională. Ca şi antecedente la
nivel organizaţional vom utiliza–prestigiul organizaţional
perceput-care se dovedeşte cel mai bun predictor al identificării
organizaţionale şi la nivel individual – nevoia de indentificare
organizaţională (Boroş, 2007). În cadrul categoriei de
consecinţe organizaţionale vom testa relaţia dintre identificarea
organizaţională şi comportamentul organizaţional civic
(consecinţa pozitivă) şi comportamentul contraproductiv
(consecinţa negativă). Pentru realizarea studiului, un loc

prielnic de testare a modelelor îl reprezintă o companie
multinaţională, eşantionul fiind alcătuit din 300 de angajaţi.
Vom aplica un chestionar ce cuprinde scale consacrate în
literatură pentru a măsura variabilele amintite mai sus, în două
momente diferite de timp, design-ul în cercetarea de faţă fiind
unul transversal. Pentru investigarea relaţiilor ce se stabilesc
între variabile şi pentru a putea realiza predicţii acurate, vom
utiliza analiza de cale. În urma studiului ne aşteptăm ca influenţa
factorilor externi asupra diferitelor dimensiuni ale identificării să fie
moderate de factorii subiectivi. Relaţia dintre variabilele externe
(organizaţionale) şi cele interne (individuale) au un impact
diferit asupra variatelor tipuri de identificare dezvoltate, aspect
dovedit de numeroase studii. Variabilele externe (precum
prestigiul organizaţional perceput), fiind contextuale prin
natura lor, au un impact mai mult „aici şi acum”, ceea ce permite
membrilor din organizaţie să se adapteze flexibil mediului lor.
Variabilele interne(nevoia de identificare organizaţională), pe de
altă parte, sunt cele care susţin consistenţa şi stabilitatea în
identificare. Această asumpţie este în concordanţă cu rezultatele
anterioare ( Doosje, Ellemers şi Spears, 1995; Ellemers, Spears
şi Doosje, 1997; Boroş, 2007), care susţin faptul că persoanele
nu numai că se identifică când situaţia grupului social
(organizaţia) este favorabilă, ci rămân identificate chiar şi în
momentele mai tensionate, datorită unor factori subiectivi mult
mai puternici. E util pentru noi să cunoaştem nivelul de
identificare organizaţională a angajaţilor sau prestigiul perceput,
pentru a putea face predicţii relevante cu privire la reacţiile pe
care ei le pot avea în faţa unor schimbări organizaţionale. Mai
mult, putem estima diferite patternuri de identificare, ce pot
influenţa răspunsurile comportamentale, pozitive şi negative
pentru organizaţie.
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Scala de măsurare a emoţiilor pozitive şi negative PANAS-X. Investigarea
caracteristicilor psihometrice
Raluca Buda, Roxana Capotescu
Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
Studiul emoţiilor la locul de muncă reprezintă un subiect aflat în centrul intereselor în ultimii ani, atât pentru practicieni cât
şi pentru cercetători. Acesta vizează dezvoltarea unei modalităţi pragmatice de utilizare a emoţiilor pentru îmbunătăţirea
performanţei profesionale şi asigurarea unui climat organizaţional adecvat. Chestionarul de investigare a emoţiilor pozitive şi
negative PANAS este unul din cele mai utilizate instrumente utilizate în investigarea emoţiilor, având caracteristici
psihometrice incontestabile şi o valoare interculturală apreciabilă. Studiul de faţă investighează utilitatea şi validitatea
chestionarului PANAS-X, pe un eşantion de 185 subiecţi, 100 angajaţi din cadrul Poliţiei Române şi 85 angajaţi ai unei bănci
din România. Demersul are în vedere investigarea caracteristicilor psihometrice ale chestionarului: fidelitatea, respectiv
validitatea convergentă şi relativă la criteriu. Totodată, studiul îşi propune să evalueze măsura în care semnificaţia emoţiilor
prezentate este identică cu cea originală, a autorilor. Acest lucru se realizează prin analiza calitativă a itemilor care
investighează semnificaţia emoţiilor în cultura românească. Rezultatele obţinute subliniază faptul că Scala de măsurare a
emoţiilor pozitive şi negative PANAS-X este un instrument cu o valoare interculturală apreciabilă. Datele obţinute pe lotul
de subiecţi evidenţiază faptul că scala posedă o consistenţă internă bună şi o validitate convergentă, test criteriu rezonabilă.
Aceasta pune în evidenţă totodată existenţa unor semnificaţii relativ diferite, în cultura naţională, a unor emoţii din scală. Pe
baza acestor date, se pot face unele inferenţe referitoare la utilitatea scalei de emoţii pozitive şi negative atât în evaluarea
emoţiilor relaţionate cu activitatea de muncă a angajaţilor din diferite sectoare de activitate, cât şi în evaluarea eficienţei
programelor de asistenţă psihologică implementate la nivel organizaţional.
Cuvinte cheie: Scala de măsurare a emoţiilor pozitive şi negative PANAS-X, validitate de construct, emoţii, România
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Încrederea - abordare prin prisma prelucrărilor conştiente şi inconştiente de
informaţie
Ştefania Isailă
Institutul de Formare Economică şi Socială, Cluj Napoca
Încrederea este un fenomen psihologic care primeşte tot mai multă atenţie în ultimii ani din partea cercetătorilor datorită
beneficiilor pe care le aduce atât la nivel organizaţional (ex. creste productivitatea, Fairholm, 1994 apud. McKnight &
Chervany, 1998; reduce costul tranzacţiilor dintre organizaţii, Bromiley & Cummings, 1996), cât şi la nivel interpersonal (ex.,
creşte cooperarea, Kramer, 1999; e importantă în stabilirea relaţiei terapeutice, Roger, 1946). Momentan însă nu există o
abordare unitară a încrederii, studiile existente au fost realizate folosindu-se cadre teoretice diferite (teorii economice,
psihologice sau sociologice), de multe ori rezultatele dintr-un cadru teoretic au fost preluate şi folosite într-un alt cadru
decât cel folosit în cercetare, eşantioanele folosite în cercetare fiind diferite ca şi mărime şi nu s-a calculat mărimea efectului
relaţiilor identificate în acestea. Integrând rezultatele din psihologia cognitivă şi realizând o analiză critică a studiilor privind
încrederea, lucrarea de faţă propune un nou model de abordare a încrederii în diferite contexte organizaţionale din
perspectiva prelucrărilor conştiente şi inconştiente de informaţie, abordare care va ajuta atât la ordonarea cercetărilor din
domeniu cât şi la o mai buna înţelegere a fenomenului. Vor fi prezentate modelul teoretic, câteva aspecte metodologice
privind cercetarea aspectelor implicite ale încrederii şi se va pune accent pe implicaţiile practice ale acestei abordări. Se vor
da exemple de tipuri de intervenţii care pot fi dezvoltate pentru a creşte concordanţa dintre elementele implicite şi explicite
ale încrederii în vederea îmbunătăţirii capacităţii de predicţie a comportamentului in contextele vizate.
Cuvinte cheie: încredere, prelucrări conştiente şi inconştiente de informaţie, concordanţa implicit explicit.
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Stres şi iraţionalitate în sistemul medical de urgenţă
Alice Viviana Fărcaş
Facultatea de Psihologie si Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai,Cluj Napoca
Teoria tranzacţională propusă de către Lazarus şi Folkman (1984) oferă un cadru de analiză al interacţiunii persoanămediu, al modului în care această interacţiune este reprezentată în sistemul cognitiv uman şi cum este aceasta evaluată
primar sau secundar şi de asemenea ne permite analizarea mecanismelor de coping utilizate în confruntarea cu stresorii.
Studiile din literatura de specialitate care au abordat ca şi cadru teoretic această teorie nu au investigat mecanismele cognitive
implicate în evaluarea primară şi secundară şi de asemenea nu au investigat tipul de convingeri care a dus la alegerea unui
anumit tip de mecanism de coping. Prin studiul de faţă propun extinderea teoriei tranzacţionale prin investigarea relaţiei
dintre convingerile raţionale/iraţionale →evaluare primară şi secundară→mecanisme de coping →stres în medii
organizaţionale cu cerinţe profesionale solicitante.
Obiectivul studiului este identificarea mecanismelor de coping susţinute de tipul de convingeri raţionale care duc la
creşterea rezistenţei la stres a cadrelor medicale care lucrează în sistemul medical de urgenţă.
Ipotezele studiului:
1. Convingerile raţionale vor prezice formarea unui mecanism de coping centrat pe emoţie, respectiv pe problemă.
2. Convingerile iraţionale vor prezice formarea mecanismelor de coping evitativ.
3. Coping-ul focalizat pe emoţie, respectiv focalizat pe problemă va prezice un procent semnificativ din varianţa
rezistenţei la stres în sistemul medical de urgenţă.
4. Copingul evitativ va prezice un procent semnificativ din varianţa distresului şi a emoţiilor negative
disfuncţionale în sistemul medical de urgenţă.
Metoda de cercetare este studiul de caz. Rezultatele expectate ale studiului de faţă vizează medierea cognitivă a
tranzacţiei persoană-mediu cu implicaţii în promovarea sănătăţii, prevenirea consecinţelor negative asupra sănătăţii psihice şi
fizice şi la creşterea calităţii vieţii într-un mediu organizaţional cu cerinţe profesionale solicitante.
Cuvinte cheie: teoria tranzaţională a stresului, convingeri raţionale/iraţionale, mecanisme de coping, rezistenţă la stres
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Construirea şi validarea unei scale de măsură a dimensiunilor muncii emoţionale
Daniela Victoria Zaharia
În cadrul acestui studiu ne-am propus construirea şi validarea unui instrument pentru evaluarea muncii emoţionale în cadrul
sectorului servicii. In 1983 Arlie Hochschild a propus conceptul de muncă emoţională definindu-l ca fiind acea muncă care
presupune auto-inducerea sau auto-suprimarea unor trăiri afective în scopul menţinerii unei înfăţişări exterioare care să
producă altor persoane - în principal clienţilor - o stare de spirit adecvată. Cu ajutorul experţilor a fost construită prima
formă a instrumentului ce conţinea patru dimensiuni: efort emoţional, disonanţă, consonanţă şi devianţă emoţională.
Această primă formă a fost supusă unui demers de validare de construct în cadrul unui studiu la care au participat 256 de
persoane angajate în posturi de vânzători, agenţi de vânzări, chelneri, funcţionar bancar, funcţionar public. Dintre
participanţi 80 au fost bărbaţi şi 176 femei, vârsta minimă fiind de 18 ani iar cea maximă de 57. Deoarece corelaţiile dintre
variantele iniţiale ale scalelor au indicat o slabă diferenţiere între unele scale, s-a recurs la o analiză factorială. În urma acestei
analize au fost păstrate scalele de efort emoţional şi de devianţă emoţională; alături de ele s-a creionat o altă dimensiune
numită exprimarea trăirilor pozitive. Diferenţierile dintre aceste scale sunt mai clare. În plus, impactul a trei factori
determinanţi ai muncii emoţionale (autonomia în post, solicitări de afişare emoţională, gradul de dificultate a clienţilor)
asupra scalelor păstrate este concordant cu rezultatele din literatura de specialitate. Legăturile dintre munca emoţională şi
epuizarea profesională precum şi creşterea importanţei acordate solicitărilor emoţionale justifică interesul cercetătorilor
pentru problematica reglării emoţionale ăn sectorul servicii.
Cuvinte cheie: muncă emoţională, solicitări de afişare emoţională, epuizare profesională
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Impactul tehnologiei intranet aspra proceselor organizaţionale. Cazul companiei
Ambient
Silvia-Virginia Hodrea
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai

Studiul nostru examinează conceptul de intranet, procesul de implementare în context organizaţional românesc şi impactul
său asupra proceselor organizaţionale. Realizarea unui astfel de studiu ajută la o înţelegere mai profundă a procesului de
implementare a tehnologiei intranet în mediul organizaţional românesc şi felul în care acesta influenţează cultura
organizaţională, satisfacţia în muncă şi emoţiile la locul de muncă. La nivel teoretic se analizează caracteristicile tehnologiei
intranet (categorii de date, posibilităţi de aplicare, locaţie, etc.) şi procesul de implementare, la trei niveluri: individual
(identificarea rolurilor cheie deţinute în acest proces de inovaţie organizaţională), procesual (descrierea stadiilor prin care
trece procesul implementării intranetului) şi contextual (observarea modului în care această tehnologie se integrează în
contextul organizaţional şi schimbările pe care le presupune acest lucru, cu accent pe impactul culturii organizaţionale
asupra fenomenului intranet). La nivel practic se studiază intranetul în cadrul unei sucursale a firmei naţionale Ambient,
modul în care acesta este implementat şi se adaptează contextului organizaţional al companiei. Partea finală a studiului
propune sugestii managementului organizaţiei pentru îmbunătăţirea tehnologiei, care se concentrează, în principal, pe două
direcţii: utilizarea tehnologiei intranet ca modalitate de creştere a coeziunii şi colaborării angajaţilor, fapt derivat din dorinţa
angajaţilor de dezvoltare a unor caracteristici ale culturii de tip „clan” şi reflecţii asupra etapei de implementare a intranetului
care oferă direcţii şi strategii viitoare de dezvoltare.
Cuvinte cheie: intranet, implementare, cultură, utilizabilitate, satisfacţia în muncă, satisfacţia faţă de intranet, emoţii la locul
de muncă.
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Implementarea tehnologiilor interactive în mediul organizaţional. Implicaţii
emoţionale relaţionate cu succesul implementării
Daniela Onacă
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca
Această lucrare vizează circumscrierea procesului de implementare a tehnologiilor interactive pornind de la considerarea
aspectelor culturale şi emoţionale implicate în acceptarea tehnologiei în mediul organizaţional. Sunt testate cateva asumpţii
derivate din paradigma experienţei utilizatorului pentru a creşte puterea explicativă a teoriilor clasice asupra utilizabilităţii.
Astfel, au fost incluse în studiu variabile legate de emoţii şi atitudini organizaţionale precum şi variabile legate de nevoile
individuale specifice care pot explica satisfacţia angajaţilor cu tehnologia implementata. Metodologia folosită a fost cea a
studiului de caz multiplu. Rezultatele obţinute indică un potenţial explicativ ridicat al paradigmei experienţei utilizatorilor în
cazul implementării tehnologiilor interactive în context organizaţional. Astfel, putem susţine că un grad ridicat de
utilizabilitate este doar unul dintre factorii explicativi ai acceptării tehnologiei, la aceeasta adăugându-se factori emoţionali
generaţi de satisfacerea unor nevoi specifice de utilizare. Cu toate acestea, relaţia dintre factorii luaţi în studiu nu este
suficient susţinută fiind nevoie de aprofundarea cercetării acestora în variate contexte organizaţionale.
Cuvinte cheie: implementare, tehnologie interactivă, utilizabilitate, experienţa utilizatorului
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Experienţa utilizatorului în telefonia mobilă
Andreia-Daniela Mureşan
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca

În ultimii ani, conceptul de experienţa utilizatorului (UX) s-a bucurat de o atenţie deosebită în domeniul Interacţiunii OmCalculator (HCI). Acest fenomen al UX a fost în atenţia cercetărilor din aceşti ultimi ani, întrucât indivizii îşi petrec o mare
parte din timp folosind aceste tehnologii mobile şi interactive. În această lucrare, prezentăm o abordare integrativă pentru a
descrie conceptul de experienţa utilizatorului în ceea ce priveşte sistemele interactive. Având ca punct de pornire modelul
experienţei utilizatorului a lui Hassenzahl (2003), cinci dimensiuni ale acestui fenomen sunt integrate în modelul nostru:
caracteristicile produsului, atributele pragmatice (uşurinţa în utilizare, utilizabilitate), atribute hedonice (stimulare,
identificare, evocare), consecinţe (satisfacţie, plăcere, atractivitate vizuală) şi contextul (action vs. goal mode). Acest model
este testat empiric în domeniul tehnologiei mobile, respectiv în utilizarea telefoanelor mobile. Rezultatele obţinute au dus la
concluzia că toate aspectele experienţei contribuie în mod semnificativ la satisfacţia generală a utilizatorului de telefonie
mobilă. Atributele pragmatice şi hedonice nu sunt percepute ca două elemente independente în această interacţiune, ambele
dimensiuni având aceeaşi influenţă în utilizarea telefonului mobil. Satisfacţia percepută în utilizare este văzută de utilizatori
ca un mediator între utilizabilitate şi atractivitate vizuală. Atât atributele pragmatice, cât şi cele hedonice influenţează în mod
semnificativ utilizabilitatea (goodness) şi atractivitatea vizuală (beauty). Totodată, rezultatele obţinute au arătat faptul că
diferenţele în ceea ce priveşte experienţa utilizatorului sunt influenţate semnificativ de context. Studiul se încheie cu
descrierea de noi direcţii de cercetare în domeniul experienţei utilizatorului.
Cuvinte cheie: experienţa utilizatorului, atribute pragmatice, atribute hedonice,
context

satisfacţie, atractivitate vizuală, plăcere,
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Modele mentale ale utilizatorilor anterioare predării cunoştinţelor statistice
Mariana Floricica Benţea
Motivaţia care stă la baza acestui studiu este reprezentată
de necesitatea structurării adecvate a bazei de curs pentru
disciplina „statistică”, în vederea optimizării performanţei
studenţilor, în funcţie de specificul facultăţilor de profil în
care studiază. Modelul mental este o reprezentare mentală
care reflectă modul de înţelegere a sistemului de către
organizator. Modelul mental are caracter de unicitate dată
de unicitatea individului. Modelul mental este modelul
cuiva cu particularităţile sale individuale: aptitudini,
dominanţă verbală sau imagistică, stil cognitiv, tip de
personalitate, pregătire, experienţă în general, şi cu
sistemul respectiv în special. Modelul mental este o
construcţie internă, mentală, strict individualizată pe baza
achiziţionării cunoştinţelor prin învăţare şi experienţă
proprie cu sistemul tehnic. Obiectivul general al cercetării
presupune stabilirea modului în care cunoştinţele obţinute
de către subiecţi în domeniul statistic determină obţinerea
de performanţe în utilizarea aplicaţiilor computerizate cu
specific statistic. Pentru creionarea modelului mental
anterior predării, am utilizat, în ore diferite de seminar,
cele două instrumente proprii de lucru, grila de observaţia
şi chestionarul de evaluare a intereselor pentru disciplina
„statistică”, prin metoda „teach-back”. Finalitatea acestei
evaluări iniţiale o constituie structurarea bazei de curs
într-o manieră optimă pentru a eficientiza asimilarea
cunoştinţelor statistice. Operaţionalizarea modelului

mental anterior procesului de predare a cursului de
statistică în psihologie conţine următoarele dimensiuni:
A. Modul de lucru cu tastatura – subiecţii sunt observaţi
dacă folosesc toate (anumite) falangele în atingerea
tastelor, viteza cu care lucrează, dexteritatea şi
precizia, dacă pot opera „blinded” sau nu – indică
nivelul de performanţă al operării
B. Modul de lucru cu mouse-ul – viteza, ciclul de rotire a
mouse-ului în vederea accesării programului, de câte
ori apasă mouse-ul în momentul comenzii pe care o
au de executat
C. Modalitatea de lucru considerată cea mai facilă de
către studenţi – cu mouse-ul sau cu tastatura – în
funcţie de acest lucru se structurează predarea
comenzilor din SPSS
D. Preferinţa pentru un anumit tip de grafică
E. Modalitatea de engramare cea mai facilă a secvenţelor
de operare – prin desen, diagramă, explicaţie, aplicaţie
practică
În urma observaţiilor efectuate în activitatea didactică am
constatat că ar putea exista o legătură între modul de
asimilare al cunoştinţelor statistice şi nivelul performanţei
obţinute de către studenţi la programele cu specific
statistic. De asemenea, aceste performanţe pot fi
determinate de aptitudinile subiecţilor în domeniul
ştiinţelor exacte.
Cuvinte cheie: model mental, ergonomie cognitivă
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Comunicarea verbală la elevii din clasele I – IV
Prof psiholog Diana Victorina Iozsa
Şc. Gen. ,, I.G.DUCA” Petroşani
Tema elaborată ,, Comunicarea verbală la elevii din clasele I–
IV” este de actualitate deoarece: comunicarea verbală este o
caracteristică fundamentală a existenţei, este baza activitaţii
umane. Ea face posibilă cooperarea între persoane, prin ea se
acumulează şi se generalizează experienţa socială, se exprimă
forme ale conştiinţei sociale. Rolul ei este deosebit de
important deoarece ea influenţează relaţiile cu cei din jur – dacă
ştii să comunici te faci înţeles mai uşor; competenţele
comunicative ale elevilor se formează în principal prin
activitatea didactică, de predare-învăţare a cunoştinţelor, de
formare a capacităţilor de muncă intelectuală şi de comunicare
interumană, de unde decurge necesitarea învăţării interactive şi
a conlucrării interelevi pentru ca fiecare să înveţe de la fiecare;
am lucrat şi lucrez cu elevii din ciclul primar unde am observat,
urmărit, corectat şi îndrumat dezvoltarea comunicării verbale
de la o clasă la alta; comunicarea verbală, dezvoltarea ei la copiii
claselor primare este una dintre problemele fundamentale ale
acestei perioade; limbajul în această etapă este achiziţia extrem
de sensibilă la modificările de tip de activitate în care învăţarea
devine forma principală. Acum este momentul când se pun
bazele însuşirii limbajului în mod organizat şi sistematic;
însuşindu-şi vorbirea, copilul poate fi educat mai uşor. Pentru a
reliefa saltul pe care îl realizeazǎ şcolarul mic din clasa I pe tot
parcursul celor patru ani de şcoalǎ am utilizat mai multe teste.
Testele au fost aplicate la toate clasele ciclului primar pe un lot
de 100 de copii (clasele I–IV) din mediul urban(51 fete, 49
bǎieţi). Un prim aspect ce se desprinde din analiza rezultatelor
testelor date se referǎ la faptul cǎ, la aceastǎ vârstǎ şcolarǎ micǎ
existǎ unele particularitǎţi semnificative între fete şi bǎieţi, atât

în ceea ce priveşte structura vorbirii (comunicarea) cât şi în
aceea a prelucrǎrii verbale a percepţiilor (imaginilor). Logica
vorbirii şcolarului mic este strâns legatǎ de bogǎţia
vocabularului, în general, şi în special, de gradul de însuşire a
unor noţiuni cu caracter abstract. Rezultatele obţinute de bǎieţi
la toate clasele, uşor inferioare fetelor se datoreazǎ faptului cǎ
aceştia nu învaţǎ pe mǎsura posibilitǎţilor pe care le au, sunt
mai comozi, nu manifestǎ interese conturate pentru învǎţǎturǎ
şi nu sunt atât de atenţi şi disciplinaţi la lecţii. Diferenţele la
punctajele obţinute la nivelul clasei apar şi datoritǎ mediului din
care provin. Acolo unde mediul nu creeazǎ sarcini
corespunzǎtoare, nu formuleazǎ noi cerinţe, nu impulsioneazǎ
şi nu stimuleazǎ cu ajutorul unor noi scopuri, dezvoltarea
intelectului, acolo gândirea şi limbajul copilului nu-şi dezvoltǎ
integral posibilitatea de care dispune, nu–şi atinge formele
superioare sau le atinge cu întârziere. În familiile unde şcolarii
sunt întâmpinaţi acasǎ cu ţipete, insulte şi pedepse, oarecum
permanentizate, psihicul acestor copii este traumatizat. Ei îşi
pierd treptat încrederea în forţele proprii, devin irascibili,
nestǎpâniţi, obraznici sau retraşi, timizi, anxioşi etc., într–un
cuvânt ,, dificili” din punct de vedere pedagogic. De aceea,
mediul în care trǎieşte şi îşi desfǎşoarǎ activitatea copilul
influenţeazǎ capacitatea de verbalizare lǎsând urme adânci
asupra conduitei verbale adulte. Uneori conduita verbalǎ din
copilǎrie pǎstreazǎ unele din particularitǎţile specifice acestei
vârste în decursul întregii vieţi. O mare influeţǎ asupra
conduitei verbale a micului şcolar o au o serie factori ca: mediul
social în care trǎieşte şi se dezvoltǎ copilul, temperamentul
precum şi tactul pedagogic al pǎrinţilor şi a învǎţǎtorilor.
Conduita verbalǎ cunoaşte o dezvoltare permanentǎ, care
constǎ în complicarea şi diversificarea formelor de vorbire.
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Pentru o psihologie a cercetării ştiinţifice
Maria Ileana Carcea, Magdalena Iorga
Lucrarea avansează ideea definirii unei direcţii de investigare în domeniul psihologiei muncii industriale şi organizaţionale a
cărui obiect să fie activitatea de cercetare ştiinţifică. În conţinut sunt prezentate principalele argumente în susţinerea
demersului, pe baza unor analize care privesc contextul socio-economic global şi politica europeana, respectiv situaţia
specializărilor şi activităţilor profesionale în societatea cunoaşterii. Se detaliază de asemenea problematica deductiv
structurată a psihologiei cercetării ştiinţifice, printre care: profilul psihologic al cercetătorului, caracteristicile muncii de
cercetare ştiinţifică, specificul grupului de cercetare şi a organizaţiilor cu activitate de cercetare ştiinţifică. Studiul valorifică
date obţinute în stagii de documentare efectuate în universităţi din Europa şi America, realizate în cadrul proiectul de
cercetare ştiinţifică „Studiu asupra eficientizării formării competenţei de cercetare ştiinţifică” finanţat de UEFISCSUCNCSIS.
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Analiza comparativă a două probe de evaluare a trăsăturilor accentuate ale
personalităţii; similitudini şi diferenţe.
Conf. Univ. Dr.Ticu Constantin, Ana Maria Hojbota, Andreea Rusu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Cercetarea a avut ca obiectiv principal co-validarea Chestionarului D.A.3 - construit de echipa noastră pornind de la
modelul „dimensiunilor accentuate” propus de Karl Leonhard (1972) - prin aplicarea lui în paralel cu o formă a
Chestionarului P.A. („Personalităţi accentuate”) realizat, pornind de la acelaşi model teoretic, de H. Schmieschek
(Schmieschek, 1970; Littmann şi Schmieschek, 1977). În fundamentarea teoretică a probei D.A. 3, am pornit de la
descrierea dimensiuni dizarmonice ale personalităţii, aşa cum sunt ele abordate în literatura psihiatrică clasică,
particularizând apoi pe descrierea celor 10 dimensiuni accentuate de personalitate descrise de Karl Leonhard: demonstrativul,
hiperexactul, hiperperseverentul, nestăpânitule, hipertimicul, distimicul, labilul, exaltatul, anxiosul, emotivul.
Metodele utilizate în cercetare au fost cele presupunând aplicarea chestionarelor standardizate de evaluare a personalităţii şi
analiza datelor statistice prin intermediul programului SPSS. Cele două chestionare, totalizând 239 de itemi, au fost aplicate
pe un lot de 760 subiecţi din cadrul populaţiei generale. Rezultatele obţinute confirmă consistenţa internă celor 10
dimensiuni accentuate de personalitate identificate cu ajutorul chestionarului DA 3 (Constantin, 2007) şi scoate în evidenţă
probleme de consistenţă internă pentru factorii Chestionarului PA (Schmieschek, 1970). Am identificat o serie de coeficienţi
de corelaţie mari între factorii omologi ale celor două probe, pentru majoritatea dimensiunilor analizate, probând
convergenţa dintre cele două probe. Sunt analizate şi diferenţele obţinute, pentru fiecare probă în parte, în funcţie de
variabilele vârstă, sex, studii şi nivel de venituri. În final sunt prezentate o serie de alte argumente şi date care susţin utilitatea
acestei probe atât pentru investigarea personalităţii în context clinic cât, mai ales, pentru evaluarea personalităţii în cadrul
procesului de selecţie profesională.
Cuvinte cheie: evaluarea personalităţii, personalitate dizarmonică, trăsături accentuate, selecţie profesională

46

Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Cluj Napoca, 2008

SECŢIUNE TESTARE

Validarea Chestionarului de personalitate cu 5 factori (CP5F)
Monica Albu
Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţ”,
Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române
CP5F (Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori) a fost construit de Monica Albu, după modelul chestionarul FFPI (FiveFactor Personality Inventory), realizat A. A. Jolijn Hendriks, Willem K. B. Hofstee, Boele de Raad (de la Universitatea din
Groningen) şi Alois Angleitner (de la Universitatea din Bielefeld).
CP5F conţine cinci scale care măsoară suprafactorii modelului Big Five (Extraversiunea,
Amabilitatea,
Conştiinciozitatea, Stabilitatea emoţională şi Autonomia) şi o scală care evaluează tendinţa subiectului de a da răspunsuri
dezirabile social.
Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori a fost administrat împreună cu FFPI şi cu un chestionar pentru evaluarea
autonomiei personale (AP). Rezultatele analizei statistice a răspunsurilor date de peste 1000 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între
15 şi 65 de ani constituie dovezi ale validităţii instrumentului CP5F.
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Validare de criteriu în adaptarea AMI (Achievement Motivation Inventory) în
România
Vlad Tureanu,
D&D/Testcentral
AMI (Achievement Motivation Inventory, Schuler, Thornton & Frintrup, 2002), adică Inventarul Motivaţiei pentru Performanţă,
este un chestionar verbal, omnibus, care agregă 170 de itemi pe 17 scale structurale şi o scală generală motivaţională. AMI
este un chestionar cu o mare putere predictivă în contextul organizaţional, dar şi în alte contexte în care motivaţia pentru
performanţă este un aspect important, precum psihologia şcolară, psihologia sportivă etc. Adaptarea lui a fost realizată în
România în perioada 2005-2007, fiind finalizată cu o normare pe un eşantion reprezentativ naţional de N=3000 de
persoane. În acest context au fost rulate mai multe studii de validare concurentă şi de criteriu. Va fi prezentat unul din
aceste studii de validare prin raportarea la un criteriu extern, anume corelarea scorurilor la chestionar cu evaluările
performanţelor profesionale pentru angajaţii a 11 filiale ale unei bănci comerciale. Numărul total de participanţi este N=159
de specialişti, funcţionari bancari. Dintre aceştia, 57 (35.85%) sunt de sex masculin şi 102 (64.15%) de sex feminin. Vârstele
sunt cuprinse între un minim de 21 şi un maxim de 60 de ani (m=39.38, σ=10.05). Rezultatele sunt impresionante şi
demonstrează fără tăgadă puterea de predicţie şi validitatea scalelor AMI, sugerând şi semnificaţii şi aplicabilităţi diverse
pentru anumite din aceste scale.
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Statistica nova - o abordare informaţională în scorarea variabilelor psihometrice
Ionel Dorofte, Tatiana Dorofte
Universitatea Tehnica Iaşi
Autorii au avansat cu succes la importante manifestări
ştiinţifice internaţionale (Carcassonne, Montpelier,Paris,
Budapesta, Tokyo, Berlin) – sub titulatura de Statistica
Nova – critici de fond ai metodologiei ştiinţei statisticii
actuale precum si un software inovator realizat conform
unei noi paradigme în analiza datelor. Una din noutăţile
remarcabile promovate de noi este conceptul de “funcţii
statistice mobile” ce poate avea aplicaţii importante în
psihometrie şi celelalte ştiinţe socio-umanistice.
Referindu-ne strict la metodele de scorare va trebui să
remarcăm faptul că în mod obligatoriu orice metodologie
va porni de la interpretarea distribuţiei rezultatelor
măsurătorilor pe un eşantion reprezentate pe un grafic
bidimensional având pe ordonată valoarea numerică a
variabilei, iar pe abscisă frecvenţa observaţiilor. Sunt
cunoscute două metode principale: pornind de la
indicatorii statistici 1- de poziţie 2- de împrăştiere.
Credem că ambele abordări sunt improprii demersului de
comensurare a unei aptitudini sau performanţe umane.
Noi propunem o metodă care utilizează ordonata ca axă
de raportare. Conform teoriei informaţiei entropia este
invers proporţională cu frecvenţa probabilităţii unui
eveniment. Acesta nouă metrica - ce va fi detaliată pe larg
în comunicare - este mai compatibilă nu numai cu
abordările cibernetice moderne ale personalităţii, dar şi cu
natura umană însăşi, asimetrică şi nonliniară prin

excelenţa. Curba evaluării propuse prin aceasta intervenţie
este dublu asimtotică - şi deschisă ca valori maximale spre
extremităţile domeniului de comensurare. În acest fel
performanţa este evaluată într-un referenţial logicomatematic în concordanţă cu natura umană. Prezentăm în
continuare la modul general acest grafic. În cadrul
conferinţei vom explicita pe larg acest model cu aplicaţii
imediate în psihometrie , docimologie s.a.
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Construirea şi validarea unui chestionar de evaluare a inteligenţei emoţionale
Carolina Amariei, Teodora Chirilă, Irina Ilievici, Diana Popa, Daniela Victoria Zaharia
În cadrul acestui studiu ne-am propus construirea şi validarea unui chestionar de evaluare a inteligenţei emoţionale. Deşi în
literatura de specialitate există o multitudine de modele teoretice (Mayer, Salovey 1990, 1997, Goleman 1995, 1998, Bar-On
2000, etc), majoritatea cercetătorilor recunosc existenţa a patru dimensiuni importante pentru conceptul de inteligenţă
emoţională: înţelegerea propriilor trăiri afective, înţelegerea trăirilor afective ale celorlalţi, reglarea propriilor emoţii şi
reglarea emoţiilor celorlalţi. În cadrul studiilor de faţă s-a pornit de la aceste patru dimensiuni, care au fost operaţionalizate
cu ajutorul unui prim grup de experţi. Un al doilea grup de experţi a fost implicat în validarea de conţinut a scalelor. În
cadrul unui prim studiu s-a realizat o verificare a proprietăţilor psihometrice ale scalelor. La acest prim studiu au participat
230 de persoane din zona Moldovei, cu vârste intre 17 si 70 de ani. Analiza datelor culese a relevat consistenţe interne bune
ale scalelor conceptului de inteligenţă emoţională. Deoarece s-a observat o tendinţă a subiecţilor de a răspunde într-o
manieră dezirabilă au fost eliminaţi itemii cu distribuţii foarte asimetrice. Forma finală a chestionarului a fost aplicată pe un
al doilea lot de subiecţi cu scopul de a realiza validarea convergentă a instrumentului. În cadrul celui de-al doilea studiu au
participat 150 de subiecţi adulţi, persoane cu vârste între 18 si 60 ani, lucrând atât în instituţii de stat cât şi în organizaţii
private Pe lângă instrumentul construit in prima fază, subiecţii au mai primit o scală de evaluare a tendinţei de a da
răspunsuri dezirabile, dar şi forma scurtă a chestionarului Bar-On (2002). Analiza rezultatelor indică o validitate convergentă
destul de bună a instrumentului nostru. Intenţionam ca direcţiile viitoare de validare să includă o culegere de date de tip 360,
dar şi demersuri de validare divergentă şi predictivă. Se discută posibile utilizări ale chestionarului in managementul
resurselor umane.
Cuvinte cheie: inteligenţa emoţională, validitate convergentă
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Adaptarea MAB-II (Multidimensional Aptitude Battery, Jackson, 2002) în
România. Informaţii validaţionale
Conf. Univ. Dr. Dragoş Iliescu
D&D/Testcentral
Bateria Multidimensională de Aptitudini, versiunea II (MAB-II, Multidimensional Aptitude Battery-II) a fost proiectată pentru a
furniza o măsură comodă şi scorabilă obiectiv, a aptitudinii cognitive generale, adică a inteligenţei. Rezultatele se prezintă
sub forma unui profil care conţine cinci scoruri la subtestele verbale şi cinci scoruri la subtestele de performanţă şi datorită
asemănării declarate şi voite cu modelul surprins de Wechsler in WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), a fost numită deseori
ca o formă creion-hârtie a acesteia din urmă. Adaptarea MAB-II în România a fost realizată pe un eşantion reprezentativ la
nivel naţional de 3200 de participanţi. Din acest eşantion pot fi extrase şi informaţii validaţionale, privind declinul cognitiv,
difernţele de gen, saturaţia în g, diverse consideraţii factor-analitice etc. Aceste informaţii confirmă validitatea şi putera de
predicţie superioare ale MAB-II.
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Validarea concurentă a scalelor testului ABCD-M
Lavinia Ţânculescu
Deloitte
Cercetările româneşti (Minulescu, 1994-2002) privind replicarea modelului Big Five în limba română s-a realizat conform
modelelor psiholingvistice de extragere sistematizate de John, Angleitner şi Ostendorf, 1988, De Raad, 1992. S-a ajuns la
definirea unui model de tip big five cu la definirea a 5 mari factori având fiecare un număr de 5 faţete. Componentele
principale acoperă 68.6 % din varianţă, astfel: Extraversia, 21.2%, Imaturitatea 14.2%, Agreabilitatea 13.1%, Conştiinciozitatea
11.4%, Auto-actualizarea, 8.6%. De asemenea s-a construit şi experimentat un chestionarul „big five” românesc ABCD-M
(Minulescu, 1997, 2002, 2004) ale cărui date psihometrice au făcut obiectul unor experimentări ce au dovedit că este un
instrument valid în contextul cultural românesc. ABCD-M se prezintă sub forma unui chestionar cu 151 de itemi prezentaţi
în forma unor propoziţii scurte care înglobează un marcher semnificativ al scalei respective.
Studiul de faţă are ca obiectiv principal realizarea calculului validităţii concurente şi validităţii convergente între faţetele
ABCD-M şi factorii identificaţi în cinci alte instrumente, respectiv Big Five Questionnaire™ (BFQ), Big Five Adjectives™
(BFA), NEO-PIR, California Psychological Inventory™ - 260, Eysenck Personality Scales (EPQ™-R / IVE), în vederea
identificării asemănărilor dintre factorii cercetării româneşti şi cei specifici intrumentelor mai sus menţionate. Comentarii
calitative asupra corelaţiilor observate vor fi, de asemenea, incluse.
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Testele adaptate fuzzy
Asist Univ. drd. Dana Bălaş Timar
Universitatea Aurel Vlaicu, Arad
Un test adaptat reprezintă un test în care itemii sunt aleşi spre administrare în funcţie de răspunsurile anterioare ale
persoanei examinate. Testele adaptate computerizate îşi propun să ofere o evaluare a unei abilităţi bazată pe sarcini de lucru
adecvate nivelului de abilitate al subiectului. Cu toate că cele două estimări: estimarea maximală a probabilităţii - Maximum
Likelihood Estimation (MLE) şi estimarea probabilistică Bayesiană - Bayesian Likelihood Estimation (BLE), utilizate în
prezent în scopul estimării nivelului abilităţii, nu s-a acordat o suficientă atenţie situaţiei în care răspunsul la un item nu
corespunde nivelului de abilitate aşteptat, iar deviaţia standard obţinută nu aduce modificări estimării nivelului abilităţii.
Ipoteza studiului de faţă constă în faptul că sistemul inferenţial Fuzzy bazat pe reţele adaptative Adaptive-Network-Based
Fuzzy Inference System (ANFIS) poate fi utilizat cu succes în stabilirea unei estimări flexibile a nivelului abilităţii persoanei
evaluate prin analiza datelor relevante rezultate în urma aplicării unei evaluări adaptate pe calculator Computer-adaptive
testing (CAT).
Cuvinte cheie: teoria Fuzzy a răspunsului la itemi, evaluare Fuzzy adaptată pe calculator, estimarea nivelului abilităţilor
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Fidelitatea şi validitatea variantei IPIP a testului 16 PF
Claudiu Barbu
Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca
Principalul obiectiv al acestui proiect este testarea calităţilor psihometrice ale scalelor IPIP care măsoară aceleaşi constructe
ca si chestionarul 16 PF al lui Cattel. Varianta IPIP (International Personality Item Pool) (Goldberg 1999) a testului 16 PF a
fost tradusă în limba română şi aplicată la 90 de subiecţi în paralele cu varianta românească a testului 16 PF original. Pentru
a testa fidelitatea scalelor IPIP am calculat consistenţa internă a fiecăreia. Cei doi indici utilizaţi au fost Alfa Crombach,
precum şi coeficientul de înjumătăţire al lui Guttman.. Pentru analiza validităţii convergente am calculat coeficientul de
corelaţie dintre scalele testului original 16 PF şi cele omoloage ale variantei IPIP În acelaşi mod am analizat şi echivalenţa
dintre rezultatele la cei cinci factori globali de personalitate. Pentru calculul validităţii divergente am utilizat metoda
„multitraits-multimethod” care se bazează pe matricea de corelaţie între toate scalele celor două chestionare. (Fiske &
Campbel1, 1959). Am recurs şi la o analiză factorială în care am introdus toţi itemii variantei IPIP a testului.
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Starea de bine a individului în organizaţie: analiza principalilor predictori
Prof. Dr. Horia D. Pitariu
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca
Delia Vîrgă, Cătălina Zaborilă, Coralia Sulea
Universitatea de Vest din Timişoara
Starea de bine a angajaţilor reprezintă o preocupare tot mai importantă a cercetărilor actuale. Obiectivul cercetării de faţă a
urmărit identificarea principalilor predictori ai stării de bine a angajaţilor. Studiul este realizat într-o organizaţie din
administraţia publică şi are ca participanţi un număr de 92 de funcţionari cu studii superioare, cu o medie de vârstă de 34 de
ani şi o vechime medie în muncă de 11 ani. Am aplicat un chestionar eclectic, construit prin adiţionarea unor scale
consacrate, dar şi special construite de autori pentru a măsura: răspunsurile emoţionale şi climatul organizaţional
contraproductiv, de exemplu. Dimensiunile chestionarului au vizat comportamentul abuziv al liderului, personalitate, locul
controlului, emoţiile la locul de muncă, stresul legat de rol, starea de bine ş.a.
Prin prelucrarea statistică a datelor am idenfificat rolul mediator al emoţiilor şi mecanismelor de adaptare ale angajaţilor,
precum şi legătura stării de bine cu comportamentele organizaţionale: civic-participative şi cele contraproductive. Vor fi
discutate, de asemenea, implicaţii practice legate de măsuri de îmbunătăţire a comportamentelor liderilor şi a climatului
organizational necesare pentru consultanţii de resurse umane şi manageri.
Cuvinte cheie: starea de bine a angajaţilor, comportamente organizaţionale contraproductive şi civic-participative, emoţii,
mecanisme de adaptare

55

Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Cluj Napoca, 2008
SECŢIUNE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Impactul procesului de managementul performanţei în atingerea obiectivelor şi
creşterea satisfacţiei angajaţilor
Izabela Marmandiu, Mihaela Călăţan
Friesland Foods Romania
Managementul performanţei (MP) este considerat la ora actuală unul dintre cele mai eficiente procese în susţinerea
managementului strategic al resurselor umane. Studiul propus investighează impactul pe care îl au MP (prin fixarea
obiectivelor de dezvoltat, monitorizare, evaluare) şi echitatea percepută a recompensei generate pe baza procesului de MP,
asupra realizării obiectivelor individuale de performanţă şi a satisfacţiei în muncă. Studiul a implicat 60 de angajaţi
participanţi în procesul de MP. În urma analizei de regresie, rezultatele demonstrează valoarea procesului de managementul
performanţei în creşterea satisfacţiei şi facilitarea atingerii obiectivelor fixate. De asemenea, sunt abordate implicaţiile
practice ale legării performanţei angajaţilor de recompensă.
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Influenţa personalităţii si a strategiilor de management al impresiei asupra deciziei
de angajare prin intermediul interviului de selecţie
Cristian A. Nica, Anca Negruţ
Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca
Interviul de selecţie este o tehnică utilizată pe scară largă în cadrul selecţiilor de personal atât la nivel naţional, cât şi la nivel
global. Deseori, doar prin intermediul acestuia, fără a obţine informaţii relevante cu privire la competenţele reale ale
intervievaţilor, cu ajutorul unor baterii de selecţie, se produc erori de selecţie ce pot avea repercusiuni semnificative asupra
productivităţii organizaţiei. În acest sens, este necesară atât controlarea procedurii de selecţie, prin standardizarea acesteia
cât şi identificarea unor factori ce pot distorsiona rezultatele obţinute. Obiectul acestui studiu constă în identificarea unor
posibili factori de personalitate ce pot influenţa decizia de angajare, în urma interviului de selecţie, cât şi investigarea măsurii
în care această decizie este afectată de strategiile de management al impresiei utilizate de către intervievator, generând astfel
o selecţie distorsionată. Ipoteza studiului susţine faptul că în cadrul selecţiei candidaţilor, ce utilizează strategii de
management al impresiei, pentru un post de conducere va exista tendinţa de a angaja o persoană de sex masculin, în locul
unei persoane de sex feminin, în condiţiile în care ambii au în mare măsură aceeaşi experienţă profesională. În acest studiu
se vor obţine atât date calitative, prin intermediul unui interviu semistructurat cat şi date cantitative prin administrarea
Chestionarului de Personalitate California (CPI 360), a Chestionarului de Management al Impresiei şi a unei probe cu
imagini. Interviul semistructurat a avut în vedere obţinerea de informaţii despre: modul în care o persoană trebuie să se
prezinte la un interviu, calităţile intervievatului preferat cât şi despre tipul de informaţii pe care îşi bazează decizia de
angajare. Din punct de vedere calitativ, subiecţilor li s-a administrat Inventarul de personalitate California 360, chestionarul
de management al impresiei şi o proba alcătuită din 24 de desene, ce constă în relatarea prin intermediul imaginilor povestea
a 12 candidaţi de sex feminin, respectiv 12 candidaţi de sex masculin, ce se prezintă la selecţia de personal pentru un post
de conducere. Prin intermediul imaginilor se va evidenţia atât sexul, statutul social al candidaţilor (prin intermediul
îmbrăcămintei), cât şi vârsta acestora. Rezultatele studiului de faţă oferă perspective interesante, ce vor încerca să explice
relaţiile dintre personalitate şi managementul impresiei, în procesul de selecţie de personal ce se bazează doar pe tehnica
interviului. Utilitatea practică a acestui studiu se referă atât la faptul că cei implicaţi în desfăşurarea proceselor de selecţie de
personal ar trebui să conştientizeze prezenţa distorsiunilor ce pot apărea, evidenţiind în acest sens importanţa sistemelor de
selecţie şi promovare riguroase, deschise tuturor persoanelor performante.
Cuvinte cheie: interviu de selecţie, personalitate, managementul impresiei, stereotip de gen, competenţe profesionale.
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Variabile situaţionale relevante pentru internalizarea feedback-ului asupra
performanţei. Un studiu experimental
Andreea Grecu, Laurenţiu P. Maricuţoiu
Universitatea de Vest, Timişoara
Teoria auto-eficienţei (self-efficacy – Bandura, 1996) susţine că formarea unei imagini pozitive asupra propriilor abilităţi
depinde de modul în care individul atribuie rezultatele propriilor acţiuni. Astfel, o situaţie de performanţă va contribui la
creşterea nivelului auto-eficienţei doar dacă individul face o atribuire internă. Studiul de faţă abordează problema atribuirii
performanţei din perspectiva variabilelor situaţionale interne şi externe individului. Prin variabile situaţionale interne facem
referire la starea emoţională de moment (măsurată cu ajutorul P.A.N.A.S. – Watson & Clark, 1984), performanţa cognitivă a
subiectului şi direcţia focalizării atenţiei (variabilă manipulată experimental, cu trei condiţii: atenţie focalizată pe sine, atenţie
focalizată în afara propriei persoane şi condiţia de control). Tipul de feedback (pozitiv sau negativ) a fost manipulat
experimental şi reprezintă o variabilă situaţională externă individului. Variabila dependentă a fost modul în care subiectul
atribuia rezultatul asupra căruia a primit feedback. La studiu au participat 75 de subiecţi (21,3% de gen masculin).
Rezultatele indică faptul că atribuirea internă sau externă a rezultatelor nu depinde atât de performanţa în sine, cât de tipul
de feedback primit de subiect (F(1,74)=7,23, p=.009, η²=.10) și de gradul în care acesta resimte afecte pozitive
(F(1,74)=7,69, p=.007, η²=.10). Mai mult, se constată că feedback-ul influenţează atribuirea internă sau externă în funcţie de
direcţia focalizării atenţiei (spre sine sau în afara persoanei).
Cuvinte cheie: feedback, atribuire, emoţie
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Atitudinea angajatorilor şi angajaţilor privind încadrarea în muncă a persoanelor cu
deficienţe vizuale
Marian Pădure, Cristian Andrei Nica
Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca
Implementarea tehnologiilor informaţionale a permis o reorientare educaţională şi vocaţională a persoanelor cu deficienţe
vizuale. Cu adaptări corespunzătoare şi utilizând tehnologii de acces, aceştia pot face faţă cerinţelor de pe piaţa muncii.
Chiar dacă legislaţia, vag construită, oferă angajatorului, avantaje economice, pentru a angaja persoane cu deficienţe vizuale,
numărul celor angajaţi este scăzut. Nivelul scăzut al angajării persoanelor cu deficienţe vizuale poate fi rezultatul unei
atitudinii negative pe care angajatorul o manifestă faţă de aceste persoane; nivelului scăzut de cunoştinţe ale angajatorului în
ceea ce priveşte legislaţia anti-discriminare şi protecţia persoanelor cu deficienţe; lipsa informaţiilor privind competenţele de
care care pot dispune persoanele cu deficienţe vizuale pentru a face faţă diferitelor posturi; cât şi lipsa informaţiilor privind
modalităţile de sprijin ale acestora în sarcini de lucru. Obiectivul general al cercetării constă în evaluarea importanţei
atitudinii angajatorului în procesul de selecţie profesională a persoanelor cu deficienţe vizuale dar şi evaluarea atitudinii
angajaţilor faţă de o persoană cu deficienţe vizuale. Cercetarea de faţă este una de tip calitativ şi cantitativ, în culegerea
datelor folosindu-se metoda interviului semi-structurat, în care s-au urmărite culegerea de date pe următoarele arii: atitudini,
norme, cunoştinţe. Interviul semi-structurat a fost adaptat în funcţie de cerinţele postului vizat cât şi locului pe care îl ocupă
postul în organigrama organizaţiei, particularizat la anagajatori şi anagajaţi. Integrarea persoanelor cu deficienţe vizuale în
câmpul muncii se poate datora nivelului scăzut de informaţii de care angajatorul dispune în ceea ce priveşte competenţele
acestora, particularităţilor de lucru şi adaptărilor necesare, etichetarea persoanei cu deficienţe în funcţie de diagnostic,
nivelului scăzut de cunoştinţe privind legislaţia anti-discriminare şi protecţia persoanelor cu deficienţe. Angajaţii manifestă
atitudinii negative şi/sau pozitive în funcţie de gradul deficienţei şi nivelului de competenţe pe care o persoană cu deficienţe
de vedere le posedă.
Cuvinte cheie: deficienţa de vedere, atitudinea faţă de persoanele cu deficienţe vizuale, tehnologii de acces, accesibilizarea
locurilor de muncă
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Eficienţa profesională a cadrelor militare care acţionează în condiţii de risc proiectarea unui sistem de evaluare
Psih. Dr. Dorina Coldea
SNSPA Bucureşti
Pentru operaţionalizarea criteriului de performanţă profesională în cazul militarilor care acţionează în condiţii de risc crescut
s-a considerat oportună construirea unui sistem de evaluare propriu şi nu preluarea celui existent în domeniul respectiv.
Pentru aceasta s-a recurs la proiectarea unei fişe de apreciere după principiul scalei de evaluare cu ancore comportamentale
(SEAC) şi a uneia după cel al scalei de evaluare standard mixate (SESM). În proiectarea celor două fişe de evaluare s-a
încercat să se surprindă atât elementele specifice performanţei legate de sarcini, cât şi a celei contextuale, parcurgându-se în
acest sens toate etapele menţionate în metodologiile de lucru specifice (Pitariu, 2000), de la definirea dimensiunilor
considerate indicatori ai competenţei profesionale, până la măsurarea fidelităţii şi validităţii acestora, prin experimentarea lor
pe teren. Pentru evaluarea fidelităţii celor două fişe de apreciere profesională s-a recurs la metoda acordului inter-evaluatori,
iar pentru estimarea validităţii la metoda multitrăsături – multimetode (validitatea convergentă şi de discriminant) şi la
corelaţia cu notele acordate la trageri, pregătire fizică şi pregătire de specialitate (pentru validitatea concurentă relativă la
criteriile obiective mai sus menţionate). Eşantionul de subiecţi utilizaţi în cercetare a fost format din 109 persoane. Strategia
de lucru adoptată a presupus o evaluare de tip 360º, fişa SEAC fiind prezentată spre evaluare următoarelor categorii de
evaluatori: un şef direct (ofiţer), 2 şefi nemijlociţi (subofiţeri), 2 colegi (subofiţeri) şi cadrele militare (subofiţeri) a căror
performanţă a făcut obiectul evaluării. Fişa de apreciere de tip SESM a fost administrată pe acelaşi lot de 109 subofiţeri,
aceştia fiind evaluaţi de către şefii lor direcţi, ofiţerii. Concluzia care se poate desprinde în urma studiului întreprins este că
ambele fişe de apreciere profesională îndeplinesc criteriile ştiinţifice necesare pentru a putea fi folosite în procesul de
evaluare profesională, dar şi în procesul de validare a bateriei de teste de selecţie utilizate pentru categoria profesională
respectivă.
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Evaluarea performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici: utilitate
şi efecte perverse
Dinea Rodica,
Universitatea Babeş Bolyai, Cluj
Această cercetare explică de ce metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici
nu este adecvată scopului de a forma un corp profesionist de funcţionari publici. Datele provin dintr-un studiu privind
evaluarea performanţelor profesionale individuale funcţionarilor din instituţiile publice dintr-un judeţ din zona de NV a
ţării, fiind reprezentate toate tipurile de instituţii din raza administrativ-teritorială a unui judeţ. Au fost realizate interviuri
calitative de profunzime cu 40 de evaluatori şi 15 interviuri de grup cu funcţionari publici evaluaţi, urmate de analiza
documentelor rezultate din procesul de evaluare, fiind incluse rapoartele de evaluare, contestaţiile celor evaluaţi şi nevoile de
instruire a funcţionarilor publici evaluaţi. Sudiul arată că subiectivitatea evaluării performanţelor profersionale individuale a
funcţionarilor publici este un rezultat predictibil al aplicării metologiei de evaluare legiferate în forma actuală. Ascensiunea
în cariera de funcţionar public este o consecinţă cronologică a conformismului la cerinţele superiorului ierarhic, fără a se
demonstra o corelare obiectivă între activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice. Evaluarea fiind realizată de
funcţionarii publici de conducere, ca parte a exercitării prerogativelor lor de putere publică, poate deveni o pârghie a
abuzului de putere în raporturile cu funcţionarii publici din subordine.
Cuvinte cheie: evaluarea performanţelor, funcţionar public, egalitate de şanse, criterii de competenţă, carieră.

61

Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Cluj Napoca, 2008

SECŢIUNE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Riscul moral şi etica în afaceri. Aspecte practice în consultanţă.
Cristian Dan Popescu, Monica Oana Şerb
Această lucrare are ca scop studiul efectelor generate de condiţiile de risc moral şi al judecăţilor etice asupra deciziei
de implementare a unor servicii de consultanţă organizaţională cu probleme de calitate. Riscul moral este un concept de
bază al teoriei agentului, teorie economică ce descrie relaţia dintre partea care deleagă munca (managerul, autoritatea) şi
angajatul (consultantul, agentul), care o realizează. Conform afirmaţiilor teoriei agentului, într-un context organizaţional
favorabil riscului moral (descentralizare, posibilitatea ca agentul să deţină în mod exclusiv anumite informaţii, criterii de
eficienţă formulate vag) un angajat poate manifesta tendinţa de a reduce efortul şi de a-şi urmări propriile interese în
detrimentul celor ale organizaţiei şi ale clientului. Dacă teoria agentului restabileşte importanţa stimulentelor şi a interesului propriu
în realitatea organizaţională, teoriile etice pledează pentru acele seturi de standarde utilizate în evaluarea justeţei sau injusteţei
relaţiilor unei persoane cu ceilalţi în termeni de bunăstare, adevăr şi dreptate. Plecând de la această observaţie, dorim să
cunoaştem în ce mod consideraţiile etice pot modera acest interes propriu al angajatului. Cercetarea are la bază un design
cvasi-experimental, pe un eşantion non- probabilistic pe bază de convenienţă la care au participat un număr de 158 de
respondenţi (studenţi, manageri şi angajaţi din companii multinaţionale). Deciziile acestora au fost investigate în contextul
aplicării a două instrumente: scenariu cu joc de rol (cu două situaţii: existenţa/inexistenţa riscului moral) şi scala
multidimensională a consideraţiilor etice. Au fost avansate două ipoteze de lucru. 1. Dacă respondenţii sunt expuşi unui
context organizaţional în care sunt prezente condiţiile de risc moral, atunci aceştia vor manifesta o tendinţă mai pronunţată
de a implementa un proiect de consultanţă cu probleme de calitate decât cei care nu sunt expuşi condiţiilor de risc moral. 2.
În condiţiile de risc moral, deciziile respondenţilor de a implementa sau nu un proiect de consultanţă cu probleme de
calitate sunt influenţate dimensiunile etice: echitate morală, contractualism şi relativism. Rezultatele studiului experimental
au indicat că prezenţa informaţiilor private şi a unor stimulente materiale (condiţia de risc moral) conduc la implementarea
în 68% din cazuri a unor proiecte de consultanţă care pot aduce prejudiciu companiei, prin urmărirea interesului propriu al
consultantului faţă de doar 32% dintre situaţiile de non-risc moral (p<.005). Dintre dimensiunile etice, nici una dintre
variabilele echitate morală, contractualism şi relativism nu influenţează în mod semnificativ decizia consultanţilor aflaţi în
situaţia de risc moral. Cercetarea dovedeşte aplicabilitate practică, demonstrând nevoia reducerii condiţiilor de risc moral în
organizaţii.
Cuvinte cheie: etica în afaceri, risc moral, stimulente financiare, criterii de eficienţă
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Rolul psihologului într-o organizaţie de stat – de la teorie la practică
Irina de Hillerin
După câţiva ani de expereinţă ca trainer independent, timp în care am lucrat atât cu manageri de mari companii cât şi cu
echipele lor cărora le ţineam cursuri (de comunicare, junior management, vânzări etc.), m-am angajat ca psiholog într-o
organizaţie de stat. Trecerea de la sectorul privat la cel de stat îmi permite să observ, în mare, două tipuri de mentalităţi care
generează două realităţi diferite. Le voi numi, pentru a le diferenţia, „România 1” (aceea a mediului de afaceri, viu, prezent)
şi „România 2” (a sectorului de stat, care trăieşte mai mult în trecut, aproape moartă). Lucrarea de faţă este o schiţă a
itinerariului de descoperire a acestei „România 2”. Că ne place sau nu, cele două realităţi coexistă, la fel şi oamenii care le
întreţin. A ne face că nu vedem ceea ce nu ne place, nu distruge acea realitate ci o întăreşte. Orice bucată de inconştient
revelată este un pas spre cunoaştere – aceasta este premiza demersului meu.
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Modelul răspunsului social
Conf. Dr. Sofia Chirică
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj Napoca
Modelul răspunsului social pe care îl propun aici susţine că diferenţele individuale în predispoziţia de răspuns social pot
fi interpretate ca moduri personale de a atinge consistenţa cognitivă într-o situaţie particulară.
Nevoia de consistenţă cognitivă ca şi modul personal de a o atinge poate explica sensibilitatea individului la influenţa
socială, conformitatea lui automată, precum şi rezistenţa lui la schimbarea stereotipurilor. Aceste tendinţe atitudinale sunt
opuse motivaţiei indivizilor de a-şi utiliza priceperile cognitive în evaluarea situaţiilor particulare şi de a-şi alege
comportamentul corespunzător; sunt opuse, adică, reflexivităţii personale şi instituţionale. Definiţia evaluativă personală a
situaţiei poate fi mai îngustă, mai simplificată din punct de vedere cognitiv, prin aplicarea unei structuri cognitive, ex. o
credinţă izolată sau disociată defensiv. Definiţia evaluativă poate fi mai cuprinzătoare, mai complexă cognitiv, implicând mai
multe sisteme de valori integrate ale persoanei. Persoanele vor menţine niveluri relativ mai ridicate de definiţii situaţionale
înguste, de ex. ele vor utiliza stereotipuri şi „motivated reasoning”când motivaţia lor de acurateţe este scăzută.
Principala prescripţie a modelului este că pentru a trece de la definiţii personale simplificate la definiţii mai complexe
ale situaţiilor sociale şi deci de a ridica probabilitatea comportamentului corespunzător în situaţii sociale complexe,
informaţia noua nu este suficientă. Cunoaşterea nu se îmbunătăţeşte, iar vechile definiţii evaluative nu se schimbă. Este
nevoie de creşterea motivaţiei de acurateţe a persoanelor. Motivaţia de acurateţe creşte când persoanele sunt făcute
răspunzătoare de ideile pe care le afirmă şi conduitele pe care le au în situaţii particulare.
Corolarul educaţional al modelului este o concepţie asupra training-ului şi evaluării profesionale ca mecanisme de
dezvoltare a răspunderii sociale sistemice.
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Impactul congruenţei dintre valorile individuale şi valorile organizaţionale asupra
satisfacţiei şi motivaţiei în muncă
Carmen Nicula
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca
Impactul congruenţei dintre valorile organizaţionale şi individuale asupra satisfacţiei şi a motivaţiei în muncă a fost
investigat pe un eşantion de 300 de angajaţi din două companii, participanţii având statut-ul de nou intraţi în organizaţie,
respectiv cu vechime în organizaţie. Au fost utilizate două măsuri ale congruenţei dintre valorile organizaţionale şi valorile
individuale, respectiv congruenţa directă sau subiectivă şi congruenţa indirectă sau actuală (prin alţii), potrivit tipurilor
propuse de Kristof (1996). In urma aplicării analizei de regresie, rezultatele obţinute sunt consistente cu studiile anterioare
din literatură şi arată o relaţie pozitivă între congruenţa valori individuale - valori organizaţionale şi variabilele criteriu
considerate - satisfacţia şi motivaţia în muncă. Rezultatele studiului arată că, cu cât angajaţii sunt mai conştienţi de
congruenţa dintre valorile personale şi valorile organizaţionale (congruenţă directă) cu atât impactul asupra motivaţiei în
muncă este mai mare; nu există diferenţe relevante din punct de vedere statistic între impactul congruenţei asupra motivaţiei
la noii veniţi versus angajaţii cu vechime în organizaţie. Sunt discutate o serie de implicaţii practice ale congruenţei dintre
valorile organizaţionale şi individuale pentru practicile din organizaţii.
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Asigurarea transferului şi retenţiei în programele de instruire profesională
Antonia Onacă
Foreground
Fiecare organizaţie îşi doreşte să obţină un raport avantajos de costuri-rezultate cu angajaţii săi. Pentru ca rezultatele să
apară angajaţii trebuie să realizeze anumite comportamente la anumite standarde. Comportamentele care trebuie realizate de
angajaţi sunt stabilite prin fişa de post. Pentru ca acele comportamente să apară angajaţii trebuie să aibă un anumit set de
competenţe şi un mediu care să întărească şi să menţină comportamentele dorite. În prezent organizaţiile investesc foarte
multe resurse în instruirea angajaţilor şi din acest motiv aşteaptă anumite rezultate. Simpla instruire, totuşi, nu este suficientă
pentru apariţia comportamentelor. Ştim că pentru a face un anumit lucru nu este suficient să ştii să îl faci. Legătura între
programele de instruire profesională şi schimbările propriu-zise la nivel de comportament şi apoi rezultate necesită o
strategie complexă şi fundamentată de acţiuni post-instruire. Modelul de transfer şi retenţie reprezintă o combinaţie între
rezultatele cercetărilor privind modificările comportamentale, strategiile de transfer şi retenţie şi constrângerile impuse de
organizaţii sau mediul în care acestea activează. Modelul de transfer şi retenţie propune o serie de acţiuni care pot fi realizate
post-instruire de către responsabilii de resurse umane, managerii direcţi ai angajaţilor instruiţi şi organizaţie ca întreg pentru
a se asigura trecerea de la a şti la a face.
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Stilul de leadership, emoţiile şi efectele acestora asupra comportamentelor deviante
şi prosociale în mediul muncii
Veronica Rîlea Stăvilă
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj
Cercetarea de faţă este un studiu explorativ care se bazează pe teoria transformaţională a leadershipului, conform căreia
există 3 stiluri de conducere: Transformaţional, Tranzacţional şi Laissez-Faire. În acord cu teoria menţionată mai sus şi a
studiilor realizate pe această tematică, manifestarea de către manager a comportamentelor specifice stilului de leadership
transformaţional ar fi soluţia cea mai eficientă pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale (Lim & Ployhart, 2004;
Pearce & Sims, 2002). În studiu s-a pornit de la ipoteza conform căreia modul în care subalternii percep stilul de conducere
al managerului, are impact asupra tipurilor de emoţii manifestate de către angajaţi la locul de muncă. Aceste emoţii pot avea
consecinţe pozitive sau negative asupra organizaţiei şi asupra persoanelor din mediul organizaţional. Ca urmare, s-a studiat
şi analizat efectul de mediere al emoţiilor vizavi de relaţia dintre leadership şi comportamentele deviante şi cele prosociale
manifestate de către subordonaţi. Rezultatele studiului au fost în mare conform ipotezelor stipulate la începutul cercetării.
Emoţiile mediază relaţia dintre Leadership şi comportamentele deviante şi prosociale manifestate de către subalterni la locul
de muncă. Leadershipul Transformaţional şi Laissez-faire s-au dovedit predictorii cei mai eficienţi în prezicerea
comportamentelor prosociale şi a celor deviante.
Cuvinte cheie: leadership, emoţii, comportamente deviante, comportamente prosociale.
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Leadership şi gender
Lect. Univ. Drd. Mirela Ciolac
Universitatea Aurel Vlaicu, Arad
Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au aflat în situaţia de a conduce pe alţii sau au permis altora să-i conducă. Abordările
care se referă la dezvoltarea leadership-ului sunt extrem de variate. Unele se referă la dezvoltarea competenţelor individuale
şi la capacităţile de rezolvare a problemelor, în timp ce altele se concentrează asupra comunicării şi transmiterii viziunii şi a
valorilor. Dovezi concludente arată că aproape de două ori mai mulţi bărbaţi decât femei devin antreprenori, şi aceste
diferenţe se menţin constante în majoritatea ţărilor. Femeile continuă să afişeze intenţii antreprenoriale puţine, sugerând că
diferenţele de gen, între rata şi modelul meseriei de întreprinzător, cel mai probabil, vor continua şi în viitor. Bărbaţii
constituie şi chiar domină majoritatea lumii afacerilor, în special în industrie, care primeşte cea mai mare atenţie din partea
mass-media, domeniul public, respectiv politic. Există cercetători care opinează că există diferenţe la nivelul stilurilor de
conducere, între liderii bărbaţi şi liderii femei. Genul poate fi o dimensiune universală folosită pentru a crea stereotipuri care
oferă posibilitatea de a împărţi indivizii în două categorii distincte: bărbaţi şi femei. Stereotipurile de gen despre
caracteristicile atribuite bărbaţilor şi femeilor sunt bine cunoscute în societate şi apar frecvent în literatura de specialitate.
Cuvinte cheie: leadership, gender, stereotipuri, stiluri de conducere
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Procesul adaptării post-achiziţie. Aspecte psihologice
Andrea Budean, Ioana Vasiu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Fuziunile şi achiziţiile sunt evenimente corporaţionale care au potenţialul de a crea un nivel ridicat de stres, cu consecinţe la
nivel psihologic, comportamental şi fizic, ridicând probleme serioase atât asupra funcţionării indivizilor, cât şi a companiilor
în care lucrează aceştia. Realizarea cu succes a integrării fuziunilor şi achiziţiilor continuă să ridice provocări serioase pentru
investitorii străini, cu atât mai mult cu cât achiziţiile care implică ţări de origini diferite generează un nivel mai ridicat de
incertitudine, comparativ cu fuziunea a două companii din aceeaţi ţară (Mirvis, 1985).
Studiul de faţă a fost realizat la scurt timp după achiziţionarea unei companii româneşti de către un investitor străin.
Literatura de specialitate susţine că în general, compania achiziţionată experimentează un nivel ridicat de nesiguranţă cu
privire la procesul de achiziţie şi rezultatele acestuia, ceea ce ar putea duce la creşterea tensiunilor din cadrul organizaţiei şi la
lipsa încrederii (Nicandrou et al., 2000). Pe baza acestui raţionament, variabilele investigate în cadrul acestei cercetări au
vizat identificarea potenţielelor surse de stres din mediul organizaţional, a angajamentului faţă de organizaţie, a percepţiei
stării de bine a angajaţilor şi a nivelului încrederii în consiliul de conducere al organizaţiei.
Rezultatele obţinute au fost valorificate în propunerea unui set de recomandări pentru realizarea unui management eficient
al procesului de intergrare organizaţonală post-achiziţie şi pentru conturarea unor direcţii viitoare de cercetare.
Cuvinte cheie: fuziuni şi achiziţii, integrare post-achiziţie, stres ocupaţional, încredere în organizaţie.
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Modelul Big Five şi autoevaluarea
Alexandra Gheorghiu, Conf. UNiv. Dr. Ticu Constantin
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Eucaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Studiul a avut două obiective şi anume: a) identificarea şi analiza diferenţelor obţinute între autoevaluarea cu ajutorul
probelor de personalitate şi evaluarea realizată de ceilalţi /colegi (heteroevaluare) pentru aceleaşi dimensiuni finale; b)
explicarea impactului pe care inteligenţa emoţională îl are obţinerea unor diferenţe semnificative între autoevaluare şi
heteroevaluare. Conceptele teoretice utilizate în fundamentarea teoretică au fost cele subsumate modelului Big Five de
evaluare a personalităţii şi modelului lui Bar-On al evaluării inteligenţei emoţionale. Au fost folosite chestionarul Big Five II
(Constantin T, 2006), chestionarul Bar-On (Bar-On, 2002) si un chestionar de 10 itemi folosit pentru auto şi heteroevaluare
TIPI (Ten Item Personality Inventory, Samuel D. Gosling, Peter J. Rentfrow şi William B. Swann Jr, 2003) probe
completate de un lot de 120 de subiecţi. Rezultatele confirmă ipoteza de la care am pornit şi anume că între auto şi
heteroevaluări există diferenţe semnificative. Sunt analizate diferenţele observate între auto/heteroevaluare, diferenţele
apărute în funcţie de sex, în funcţie de scorurile la inteligenţă emoţională. Concluziile principale ale acestui studiu relevă
complexitatea proceselor de auto/heteroevaluare şi implicaţiile pe care diverşi factori de personalitate le au în realizarea lor
cu acurateţe.
Cuvinte cheie: modelul Big Five, autoevaluare, heteroevaluare, inteligenţă emoţională
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Performanţă, stil de leadership şi factorii modelului Big-Five
Alexandra Macarie, Conf. Univ. Dr. Ticu Constantin
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Studiul a avut ca obiectiv general investigarea relaţiilor dintre dimensiuni ale stilului de conducere şi trăsăturile de
personalitate. În mod specific s-a cercetat relaţia dintre performanţa într-o funcţie de conducere, stilul de leadership şi un
set de trăsături de personalitate. Conceptele teoretice utilizate in fundamentarea teoretică a cercetării şi în construcţia
probelor necesare sunt cele subsumate modelului de leadership elaborat de Hersey şi Blanchard şi modelului Big-Five al
personalităţii - factorul conştiinciozitate - aşa cum a fost utilizat în construcţia chestionarului NEO-IPIP (J.A.Johnson,
2004). Metodele utilizate au fost cele specifice construcţiei şi validării probelor psihologice de evaluare a personalităţii şi
metode de analiză statistică necesare investigării relaţiilor dintre variabile cercetării. Rezultatele obţinute confirmă existenţa a
4 stiluri de conducere şi a 6 faţete distincte ale factorului conştiinciozitate din modelul Big-Five. Sunt analizate relaţiile
dintre variabilele care ţin de domeniul managerial – performanţa şi stilul de leadership – şi factorii de personalitate ale
aceloraşi subiecţi, factori care descriu dimensiunea „Conştiinciozitate”, cu cele 6 faţete ale sale (J.A.Johnson, 2004). Au fost
identificate efecte ale variabilelor stil de leadership şi conştiinciozitatea Big-Five asupra performanţei în activitatea de
conducere. Am reuşit construirea unui model valid de predicţie a performanţei, model format din variabilele utilizate în
studiu. Concluziile principale ale acestei cercetări sunt centrate pe evidenţierea influenţei dimensiunilor de personalitate
asupra stilului managerial.
Cuvinte cheie: activitatea de conducere, performanţă, stil de leadership, conştiinciozitate
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Tipuri de scheme accesate în decizia manageriala în domeniul feroviar
Lect. Univ. Drd. Mihaela Rus
Teoria deciziei a fost caracterizată , mai mult istoric vorbind, printr-o dispută cu privire la faptul că mecanismele umane de
luare a deciziei au un punct slab. Partea remarcabilă a acestei dispute este că pe parcursul întregii sale durate, a fost condusă
fără referinţe detaliate asupra procesului prin care oamenii iau decizii în viaţa de fiecare zi. În ultimii ani, această problemă a
devenit preocuparea principală pentru mai mulţi cercetărori: Cohen(1981), Barwise şi Perry (1983) , Klein et al. (1993) şi
alţii, - cei care au scos în evidenţă diferenţa fundamentală între procesul de luare a deciziei, studiat şi explicat printr-o teorie
tradiţională asupra deciziei şi cel observat în situaţiile sociale naturale/ concrete.
Cercetarea prezentă doreşte să
ervidenţieze ce tipuri de scheme sunt activate în decizia managerială: schema cognitivă sau cea emoţională. Eşantionul pe
care se realizează prezentul studiu este alcătuit din 160 de manageri din domeniul transporturilor feroviare , din cadrul unor
instituţii de stat şi private, în special bărbaţi cu media de varstă de 39 ani. Metodologia de lucru este compusă din sarcini
cognitive de tip decizional pe care participantii la studiu trebuie să le analizeze şi să le rezolve adoptând o strategie de
rezolvare şi un chestionar prin care se identifică tipul de schemă cognitivă accesată în timpul rezolvării sarcinilor respective.
Precizăm că sarcinile sunt individuale şi nu de grup. Ca şi rezultate s-a evidenţiat în special accesarea schemelor cognitive,
dar şi existenţa unei saturaţii ale deciziei în scheme emoţionale.
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Aspecte organizaţionale relevante pentru planificarea unui proces de schimbare
organizaţională.
Cătălina Ciuce,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj
George Oţoiu,
Aphorme
Una dintre provocările reale cu care se confruntă specialiştii din domeniul organizaţional este procesul de schimbare
organizaţională. Fiecare organizaţie trăieşte propriul astfel de process, în anumite condiţii, cu anumite rezultate. Schimbările,
chiar dacă vizează cam aceleaşi elemente, nu seamănă între ele. Procesul în sine fiind diferit de la o organizaţie la alta, solicită
abordări diferite şi o strategie diferită pentru implementarea sa cu success. Este în aceste condiţii destul de greu să se ofere
“reţete minune”. Cu toate acestea, rezultate obţinute în cadrul proceselor de diagnoză premergătoare planificării unui proces
de management al schimbării reprezintă o sursă deosebit de eficientă de informaţii cu privire la aspectele relevante care
trebuiesc luate în considerare în momentul în care se realizează o astfel de planificare. Studiul de faţă discută câteva dintre
aceste rezultate, pornind de la mai multe studii de diagnoză realizate pe o paletă mai largă de organizaţii. Mai mult, se ia în
considerare şi adaptarea unor metode pentru implementarea cu success a unei schimbări organizaţionale, metode care să fie
uşor adaptate la particularităţile schimbării şi la abordările sale diferite, de la o companie la alta.
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‘Iniţiativa pentru Calitate’ – Proiect de diagnoză organizaţională în spitalele de
psihiatrie din România
Raluca Sfetcu
Centrul Naţional de Sănătate Mintală
În contextul reformei sistemului de îngrijiri de sănătate mintală, planificarea şi implementarea unor proiecte de schimbare
organizaţională a instituţiilor spitaliceşti reprezintă o prioritate. În vederea demarării unor astfel de proiecte, fundamentate
pe o analiză a nevoilor specifice ale acestor organizaţii, Centrul Naţional de Sănătate Mintală a realizat o diagnoză
organizaţională în trei spitale de psihiatrie din România precum şi o analiză a resurselor umane care lucrează în alte 6 spitale
de psihiatrie. Obiectivul proiectului de cercetare a fost identificarea problemelor existente în organizaţiile psihiatrice din
România. Metodele de colectare a datelor au fost atât calitative cât şi cantitative. Cercetarea a identificat o serie de probleme
existente la nivelul resurselor umane care lucrează în instituţii psihiatrice (slaba pregatire profesională a personalului, un grad
scăzut de profesionalizare, cooperare scăzută etc.), precum şi o serie de posibile soluţii (crearea unui cadru naţional de
dezvoltare a competenţelor în sistemul de sănătate mintală etc.).
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OFERTA APIO

Cursuri de formare profesională
APIO anunţă lansarea programului de formare a psihologilor cu drept de liberă practică. Programul este avizat de către
Colegiul Psihologilor din România şi cuprinde următoarele cursuri:
•
•
•
•
•

Recrutarea, Selecţia şi Inserţia Noilor Angajaţi
Managementul şi Evaluarea Performanţelor Profesionale
Diagnoza Organizaţională
Managementul Schimbării Organizaţionale
Stresul ocupaţional. Tehnici de diagnoză şi intervenţie

Informaţii generale despre cursuri:
•
•
•
•
•
•

Creditare: 10 credite recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România
Locuri disponibile: 30 de locuri
Beneficiari: Psihologi care activează în domeniul Psihologiei Industrial-Organizaţional
Durata: 20 de ore
Locaţia: Cluj-Napoca
Cost: 60 euro/persoană

Primul dintre aceste cursuri a fost deja lansat în noiembrie 2007. Urmează ca în lunile viitoare să fie lansate şi celelate cursuri
de formare. Pentru mai multe informaţii cu privire la desfăşurarea acestora vă invităm să accesaţi site-ul APIO,
www.apio.ro.
De asemenea, ne puteţi contacta la adresa office@apio.ro, la telefon- fax: 0264. 598751, sau pe str. Republicii nr 37,
400015, Cluj Napoca.
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