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Stimaţi Colegi,

Comitetul de organizare vă urează bun venit la manifestările 
din cadrul celei de-a X-a Ediţii a Conferinţei Naţionale de 
Psihologie Industrială şi Organizaţională “Al. Roşca”. Pre-
zenţa dumneavoastră este o onoare pentru noi.

Prin intermediul activităţilor prevăzute în cadrul programu-
lui acestei ediţii am încercat să satisfacem exigenţele şi tot-
odată nevoile tuturor participanţilor, practicieni cu experi-
enţă 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 ulti-
mul rând, lucrările prezentate vor atinge principalele direcţii 
de dezvoltare ale acestui domeniu. Sperăm că veţi considera 
această manifestare drept o oportunitate de comunicare a 
rezultatelor muncii dumneavoastră, de formare profesională 
continuă, precum şi un bun prilej de cunoaştere şi relaţio-
nare a specialiştilor din domeniul industrial-organizaţional 
din toată ţara.

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 
industriale şi organizaţionale.

Vă mulţumim pentru participare şi vă dorim să aveţi o ex-
perienţă plăcută.

Comitetul de organizare
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Programul sintetic

Joi, 22 aPrilie

9:00-10:00 Înscrieri
10:00-11:00 Deschidere
11:00-12:00 Keynote Prof. Zoltan Bogathy
12:00-13:00 Sesiune Poster Symposium 1 Sesiune prezentări orale 1 (1h)

Workshop 1
13:00-14:00 Sesiune prezentări orale 2 (1h)
14:00-15:00 Pauza de prânz
15:00-16:00 Sesiune Poster Sesiune prezentări orale 8 (2h) Symposium 216:00-17:00
17:00-18:00 Keynote Prof. Karl Westhoff18:00-19:00
19:30-22:00 Cocktail deschidere

Vineri, 23 aPrilie

9:00-10:00 Înscrieri

Workshop 410:00-11:00
Sesiune Poster Sesiune prezentări orale 4 (2.5h)

Sesiune prezentări orale 9 (1h)
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00 Pauza de prânz

Workshop 214:00-15:00 Sesiune prezentări orale 3 (2h) Sesiune prezentări orale 6 (2h)15:00-16:00
16:00-17:00 Keynote Prof. Nicolae Jurcău
17:00-18:00 Sesiune In Memoriam Prof. Horia D. Pitariu18:00-19:00
20:00-22:00 Cina festivă

sÂmBĂtĂ, 24 aPrilie

9:00-10:00 Înscrieri

Workshop 310:00-11:00
Sesiune prezentări orale 5 (2.5h)

Sesiune prezentări orale 7 (1h)
11:00-12:00
12:00-13:00
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Detalierea sesiunilor De PrezentĂri orale şi Poster

sesiunea De PrezentĂri orale 1
Training & coaching
Durata: 1h
Joi, 22 Aprilie, 12:00-13:00, Sala B

ID Autor(i) Titlu

ORL-34 Hedi Hoka Efectele unui program de coaching pentru top manageri

ORL-39 Lucia Raţiu, Adriana Băban Fundamente teoretice ale coaching-ului. Eficienţa coaching-ului pentru persoane 
cu funcţii de conducere

ORL-31 Mihaela Minulescu Cadrul conceptual jungian aplicat în organizaţii: psihicul organizaţiei

sesiunea De PrezentĂri orale 2
Psihologia transporturilor
Durata: 1h
Joi, 22 Aprilie, 13:00-14:00, Sala B

ID Autor(i) Titlu

ORL-04 Mihai Hohn Comportamentul la volan şi evaluarea performanţelor la şoferii profesionişti

ORL-07 Paul Sârbescu Comportamentul riscant la volan: O abordare din perspectiva Modelului Big Five 
şi a Modelului Alternativ cu 5 Factori

ORL-11 Alexandra Neguţ Personalitatea în trafic - motociclişti versus conducători auto categoria B. 
Diferenţe la nivelul nevoii impulsive de senzaţii, agreabilităţii şi deschiderii
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sesiunea De PrezentĂri orale 3
Stress & emoţii în organizaţii
Durata: 2h
Vineri, 23 Aprilie, 14:00-16:00, Sala A

ID Autor(i) Titlu

ORL-08 Oana Dobriţă et al. Relaţia conflictului muncă-familie cu satisfacţia în muncă, satisfacţia maritală şi 
satisfacţia privind viaţa

ORL-22 Anca Iulia Miheşan Relaţia dintre nesiguranţa muncii, satisfacţia muncii şi intenţia de a părăsi 
organizaţia în contextul economiei actuale

ORL-19 Philippe Sarnin Stress et anxiété dans une grande organisation industrielle - principaux facteurs et 
effets de la crise économique internationale

ORL-16 Laura Mohorea et al. Studiu comparativ privind stresul ocupaţional şi stilul de lucru la cadrele 
didactice, medicale, consultanţi şi funcţionari publici

ORL-05 Adrian Brate Agresivitate şi stres organizaţional - Un model de diagnoză şi gestionare

ORL-06 Simona M. Glăveanu Diagnoza şi managementul stresului organizaţional în medii sanitare

ORL-18 Irina Anca Tănăsescu Satisfacţia profesională în contextul activităţii cu grad ridicat de stres - Studiu 
asupra personalului militar din echipele de descarcerare
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sesiunea De PrezentĂri orale 4
Metodologie, creare & adaptare de test
Durata: 2.5h
Vineri, 23 Aprilie, 10:00-12:30, Sala A

ID Autor(i) Titlu

ORL-01 Marian Popa, Traian Manea Codul de punctaj - o metodă de evaluare a performanţei de instruire a studenţilor 
piloţi

ORL-10 Lavinia Tânculescu et al. Adaptarea Poppleton Allen Sales Aptitude Test (PASAT2000) în România - 
Implicaţii privind procesul de evaluare a forţei de vânzări în România

ORL-43 Cătălina Oţoiu et al. Testarea structurii factoriale a Behavioral Trust Inventory (BTI)

ORL-41 Raluca Livinţi,  
Dragoş Iliescu

Adaptarea pentru populaţia României a Job Stress Survey (JSS)

ORL-46 Camelia Ionescu Procesul de adaptare şi normare al testului DDDI în România

ORL-25 Claudiu Barbu Analiza consistenţei interne şi a validităţii de construct pentru scalele IPIP 
(International Personality Item Pool) omoloage scalelor chestionarului NEO PI-R

ORL-36 Ana-Maria Preda et al. Inteligenţa socială – modelarea empirică a unui chestionar standardizat

ORL-37 Ioana Simona Boghitoiu 
et al.

Validitatea concurentă a unei probe de dezirabilitate socială – DS10

ORL-51 Ticu Constantin et al. Chestionarul Big Five Plus - date relevante ale validităţii concurente
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sesiunea De PrezentĂri orale 5
Concepte fundamentale: leadership, satisfacţia muncii, cultură organizaţională, încredere etc.
Durata: 2.5h
Sâmbătă, 24 Aprilie, 10:00-12:30, Sala A

ID Autor(i) Titlu

ORL-14 Dan Florin Stănescu,  
Andra Cătălina Roşca

Studiu explorativ privind relaţia dintre stilul de leadership şi inteligenţa 
emoţională la managerii publici

ORL-15 Simina Coman et al. Perspectiva meta-analitică asupra relaţiei dintre inteligenţă emoţională şi 
agreabilitate

ORL-09 Miruna Andreescu Inteligenţa emoţională ca predictor al performanţei în domeniul medical

ORL-33 Filaret Sîntion,  
Negutu Veronica

Încrederea organizaţională. Studiu de caz într-o organizaţie prestatoare de servicii

ORL-40 Alexandra Borcea et al. Contractul psihologic ca mediator între cultura organizaţională şi angajamentul 
organizaţional în contextul muncii din România

ORL-42 Daniela Andrei et al. Ce înseamnă să ai încredere în colegii tăi? O cercetare exploratorie bazată pe 
metodologia „grounded theory”

ORL-48 Claudia Rus, Horia Pitariu Relaţia dintre insecuritatea muncii şi comportamentele contraproductive şi 
proactive în actualul context economic

ORL-49 Ştefania Isăilă,  
Horia Pitariu

Încrederea, un concept greu de definit

ORL-51 Ticu Constantin,  
Anda Niculescu

Analiza climatului organizaţional, calităţi psihometrice şi aplicabilitatea unei 
probe standardizate de evaluare
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sesiunea De PrezentĂri orale 6
Evaluare & selecţie
Durata: 2h
Vineri, 23 Aprilie, 14:00-16:00, Sala B

ID Autor(i) Titlu

ORL-02 Marian Popa Relaţia dintre aprecierea colegială a performanţei şi popularitatea interpersonală, 
în grupurile de studenţi piloţi

ORL-17 Andra Cătălina Roşca, 
Dan Florin Stănescu

Utilizarea probelor situaţionale în selecţia şi formarea managerilor

ORL-47 Nicole Predulea et al. Valoarea adaugată a CPI260 şi GAMA în selecţia profesională

ORL-26 Macarie Alexandra Elena Stima de sine, dezirabilitatea socială, auto şi heteroevaluări

ORL-44 Dorina Coldea Proiectarea unei strategii de selecţie a personalului militar care activează în forţele 
speciale

ORL-27 Filaret Sîntion et al. Liderul carismatic în organizaţia militară
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sesiunea De PrezentĂri orale 7
Comunicare organizaţională
Durata: 1h
Sâmbătă, 24 Aprilie, 10:00-11:00, Sala B

ID Autor(i) Titlu

ORL-24 Andreea Costin Loialitatea în contextul comunicării

ORL-30 Cosmina Noaghea Cum sunt şi cum par jurnaliştii buni 

ORL-28 Eugen Avram Aspecte psihologice în munca de video-chat

ORL-03 Raluca Gabriela Rohatin Mişcările ochilor în timpul vizualizării unui afiş publicitar

sesiunea De PrezentĂri orale 8
Caracteristicile locului şi mediului de muncă
Durata: 2h
Joi, 22 Aprilie, 15:00-17:00, Sala A

ID Autor(i) Titlu

ORL-12 Diana Adelina Muntean-
Voina et al.

Educaţional versus multinaţional - percepţia angajaţilor cu privire la locul de 
muncă

ORL-13 Mihaela Bobaru et al. Mediul de muncă al pompierilor şi efectele surselor de presiune

ORL-35 Anda Niculescu et al. Percepţii ale culturii organizaţionale în mediul românesc, analiza comparativă a 
două modele teoretice

ORL-45 Pompiliu Postu Implicaţiile consumului de droguri asupra mediului organizaţional

ORL-29 Cristina Petyo et al. Relaţia dintre stilul de gândire şi rezistenţa la schimbare în cadrul organizaţional

ORL-21 Raluca Ciobanu Les entreprises multinationales et leurs implantation en Roumanie - comment le 
transfert des savoirs se réalise-t-il? 
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sesiunea De PrezentĂri orale 9
Profiluri de profesii, implicaţii şi evoluţii
Durata: 1h
Vineri, 23 Aprilie, 10:00-11:00, Sala B

ID Autor(i) Titlu

ORL-23 Beatrice Balgiu Locul controlului în structura personalităţii funcţionarului public

ORL-32 Cristian Alexandru Mihai Influenţe asupra performanţei în Poşta Română

ORL-38 Boghitoiu Ioana Simona, 
Ticu Constantin

Rolul psihologului în firme şi instituţii, percepţiile managerilor români în 2009

ORL-20 Marc-Eric Bobillier 
Chaumon et al.

Les perceptions des cadres liées aux usages des TIC - quelles incidences pour quels 
réajustements socio-professionnels

PrezentĂri Poster

ID Autor(i) Titlu Ziua & Ora

POS-01 Miruna Andreescu et al. Inteligența, personalitatea şi potențialul de învățare 
-  predictori ai eficienței în formare

Joi, 22 Aprilie, 12:00-12:30

POS-02 Roxana Lucia Zainea Banii aduc iluzia fericirii - Impactul venitului asupra 
nivelului de fericire

Joi, 22 Aprilie, 12:30-13:00

POS-03 Eva Alexandra Piroşcă Extraversia şi conştiinciozitatea - impactul asupra 
satisfacției la locul de muncă

Joi, 22 Aprilie, 13:00-13:30
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ID Autor(i) Titlu Ziua & Ora

POS-04 Marina Loredana Marica Impactul locului controlului asupra satisfacției în 
muncă

Joi, 22 Aprilie, 13:30-14:30

POS-05 Delia Georgiana 
Căpățînă

Influența conştiinciozității asupra satisfacției în 
muncă

Joi, 22 Aprilie, 15:00-15:30

POS-06 Dragoş Ştefănescu et al. Fobia de zbor - abordarea terapeutică 
interdisciplinară

Joi, 22 Aprilie, 15:30-16:00

POS-07 Maria-Mihaela 
Ungureanu

Analiza factorilor obiectivi şi subiectivi ai evaluării. 
Chestionar pentru studiul atitudinii elevilor față de 
evaluarea şcolară

Joi, 22 Aprilie, 16:00-16:30

POS-08 Alexandru V. Ciurea et 
al.

Cercetarea climatului organizațional în serviciile 
medicale neurochirurgicale

Joi, 22 Aprilie, 16:30-17:00

POS-09 Ioana-Maria Sacagiu Stresul în domeniul medical. Analiză comparativă Vineri, 23 Aprilie, 10:00-10:30

POS-10 Mirela Ignat &  
Raluca Iordache

Profilul modal cognitiv al sportivilor de performanță 
din sporturile de combat

Vineri, 23 Aprilie, 10:30-11:00

POS-11 Sonia Elizabeta 
Vrîncianu

Familiile cu dublă carieră - impactul carierei asupra 
vieții de familie

Vineri, 23 Aprilie, 11:00-11:30

POS-12 Raluca Cioran et al. De ce ne implicăm în voluntariat Vineri, 23 Aprilie, 11:30-12:00

POS-13 Raluca Cioran et al Influenţa psihologică a culorilor asupra 
comportamentului consumatorului

Vineri, 23 Aprilie, 12:00-12:30

POS-14 Mădălina Bălan Nivelul stresului în profesia de poliţist Vineri, 23 Aprilie, 12:30-13:00

PrezentĂri Poster
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iD: WKs-01

Managementul riscului şi analiza accidentelor
Formator(i): Conf. Univ. Dr. Marian Popa
Universitatea Bucureşti

Rezumat:

Munca în industrie şi în transporturi cunoaşte o creştere 
fără precedent a complexităţii şi, implicit, o amplificare pro-
gresivă a riscurilor. În aceste condiţii una din dimensiunile 
majore ale performanţei în muncă devine gestiunea riscuri-
lor şi prevenirea accidentelor. Speranţa în soluţia automati-
zării, prin managementul computerizat al sistemelor, nu s-a 
împlinit decât parţial. Există numeroase exemple care de-
monstrează faptul că funcţionalitatea factorului uman în sis-
temele socio-tehnice este atât o sursă de vulnerabilitate cât 
şi un element esenţial de performanţă şi siguranţă. Pornind 
de la această constatare, psihologii industrial-organizaţionali 
au şansa de a oferi soluţii fundamentate pentru gestiunea 
situaţiilor de risc, precum şi pentru analiza accidentelor, ca 
sursă majoră de soluţii pentru prevenirea acestora. 

Workshopul se va desfăşura pe durata a şase ore, din care 
50% vor fi dedicate prezentărilor teoretice, iar 50% activi-

tăţilor practic aplicative. Vor fi utilizate ilustrări video şi vor 
fi descrise situaţii concrete din experienţa autorului. Partici-
panţii vor primi materialul de prezentare, precum şi extrase 
relevante din lucrările autorului.

Wokshopul vizează familiarizarea cu diferite modele de ma-
nagement al riscului şi de analiză a accidentelor, din per-
spectiva eficienţei factorului uman, cu accent pe modelul 
propus de James Reason.

Participanţii vor fi dobândi cunoştinţe şi abilităţi pentru:
 – utilizarea unor metode de evaluare a riscului personal 

şi sistemic;
 – utilizarea modelului Reason în analiza accidentelor.
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iD: WKs-02

Gestionarea agresivităţii şi stresului în organizaţii
Formator(i): Dr. Adrian Tudor Brate 
Universitatea “Lucian Blaga” din  Sibiu

Rezumat:

Workshopul îşi propune să prezinte cercetări actuale privind 
agresivitatea şi stresul în organizaţii, precum şi paradigmele, 
metodele şi instrumentele dezvoltate şi utilizate în acest do-
meniu de actualitate şi pentru societatea românească. 

Scopul principal îl constituie prezentarea şi diseminarea cu-
noştinţelor teoretice şi practice, pentru a realiza un demers 
de gestionare (diagnoză şi intervenţie la nivelul persoanei şi 
organizaţiei) a acestor două fenomene, cu numeroase forme 
de manifestare la nivel individual, de grup (socio-profesio-
nal) sau organizaţional. 

Un accent special se acordă identificării strategiilor de ges-
tionare a agresivităţii şi stresului în context organizaţional 
specific, pornind de la realizarea unor activităţi practice de 
grup şi exersarea unor abilităţi specifice, care presupun ac-
cesarea unor resurse individuale şi organizaţionale de inter-
venţie.

Participarea la training face posibilă:
 – dezvoltarea competenţelor şi dobândirea abilităţilor 

de gestionare a agresivităţii şi stresului (diagnoză, 
prevenţie şi intervenţie) la nivel de persoană şi orga-
nizaţie, în funcţie de context;

 – exersarea abilităţilor de comunicare şi negociere;
 – gestionarea eficientă a agresivităţii şi stresului în or-

ganizaţii. 

Beneficiază de pe urma participării la workshop în special 
psihologi şi cercetători din domeniul industrial-organiza-
ţional, specialişti în domeniul managementului resurselor 
umane (MRU), ai securităţii naţionale, manageri, studenţi 
şi masteranzi, specialişti în domeniul ştiinţelor socioumane 
şi medicale.
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iD: WKs-03

Decalajul dintre munca prescrisa şi munca reala în evaluarea 
performanţelor. Implicaţii asupra stării de sănătate a angajaţilor
Formator(i): Drd. Diana Francisco
Universitatea Bucureşti

Rezumat:

Pornind de la principiile şi conceptele fundamentale ale psi-
hodinamicii muncii, acest workshop îşi propune să prezinte 
printr-o abordare noua activitatea de muncă, precum şi a 
efectelor pe care modalităţile actuale de management, or-
ganizare şi gestiune a resurselor umane (prin intermediul 
evaluării individuale a performanţelor) le pot avea nu numai 
asupra performanţei angajaţilor, ci şi asupra stării lor de să-
nătate psihică. 

De asemenea, în cadrul workshopului va fi prezentată şi 
decizia Tribunalului din Nanterre, cu privire la un caz de 
sinucidere la locul de muncă (din 2008) considerat accident 
de muncă, în cadrul Renault, Franţa, în scopul de a subli-
nia importanţa şi necesitatea implicării active a psihologilor, 
inclusiv în România, în cercetarea decalajului dintre munca 
prescrisa şi munca reala, precum şi a relaţiei dintre muncă şi 
sănătatea psihică a individului.

Grupul ţintă pentru acest workshop sunt specialiştii din 
domeniul psihologiei organizaţionale, specialiştii din dome-
niul resuselor umane, practicienii în consilierea carierei.

Printre obiectivele de învăţare pentru acest workshop amin-
tim: (a) limitele şi riscurile evaluării individuale a perfor-
manţelor; (b) principii profesionale, etice şi psihologice 

pentru construirea unui sistem de evaluare a performanţelor 
în mediul organizaţional; (c) familiarizarea cu conceptele 
fundamentale ale psihodinamicii muncii; (d) rolul central 
al muncii în raport cu formarea identităţii şi păstrarea stării 
de sanatate;

Deprinderile practice care vor fi dobândite de participanţi 
sunt: 

 – abilitatea de a operaţionaliza conceptele de perfor-
manţă şi competenţe (centrale în cadrul procesului 
de evaluare al performanţelor) ţinând cont de decala-
jul între munca prescrisă şi cea real;

 – abilitatea de a integra obiectivele organizaţionale cu 
cele psihosociale în procesul de evaluare al perfor-
manţelor;

 – dezvoltarea capacităţii de evaluare a impactului po-
tenţial al sistemelor de evaluare a performanţelor asu-
pra sănătăţii psihice a individului;

 – dezvoltarea capacităţii de diferenţiere între perfor-
manţa slabă şi performanţa bună (poor / good per-
formance) ţinând cont de decalajul dintre munca 
prescrisă şi reală;

 – dezvoltarea unei perspective comprehensive asupra 
factorilor care influenţează individul şi performanţa 
acestuia în activitatea de munca.
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iD: WKs-04

Aspecte etice şi practici actuale în evaluarea psihologică
Formator(i): Conf. Univ. Dr. Dragos Iliescu, Lect. Univ. Dr. Catalin Nedelcea, Prep. Univ. Drd. Andrei Ion
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, SNSPA Bucureşti / Universitatea Bucureşti

Rezumat:
Workshop-ul vizează familiarizarea participanţilor cu cele 
mai importante principii şi standarde etice cu relevanţă 
pentru evaluarea psihologică. În cadrul workshop-ului vor 
fi prezentate şi analizate interactiv diferitele principii şi stan-
darde etice aplicabile în contextele de evaluare psihologică 
specifice psihologiei muncii, industriale şi organizaţionale. 
O componentă importantă a acestui workshop va consta în 
analiza comparativă a codurilor etice ale psihologilor în vi-
goare, atât în Statele Unite ale Americii, cât şi în România. 
Mai mult, participanţii se vor familiariza cu cele mai noi 
practici utilizate în design-ul proceselor de evaluare specifice 
zonei organizaţional-industriale, în redactarea unui raport 
de evaluare, în construirea unor recomandări sau în oferirea 
unui feedback.

Obiectivele principale ale acestui workshop constau în 
transmiterea unor cunoştinţe teoretice legate de utilitatea 
şi relevanţa standardelor etice în evaluarea psihologică, 
precum şi în dezvoltarea unor deprinderi şi practici etice 
în coordonarea proceselor de evaluare în psihologia orga-
nizaţională. 

În urma participării la acest workshop participanţii vor:
 – Cunoaşte Principiile Etice aplicabile în contexte de 

evaluare psihologică;
 – Cunoaşte Standardele Etice utilizate pentru evalua-

rea psihologică;
 – Recunoaşte principalele situaţii care prezintă riscuri 

din punct de vedere etic;
 – Învăţa cum să integreze principiile şi standardele eti-

ce în practica lor curentă;
 – Redacteze un raport de evaluare respectând presiuni-

le şi angajamentele luate faţă de compania, cât şi pe 
cele luate faţă de client;

 – Exersa oferirea unor feedback-uri în funcţie de scoru-
rile obţinute în urma evaluării;

 – Dobândi cunoştinţele necesare pentru a-şi funda-
menta deciziile pe practici de evaluare valide şi con-
sistente;

 – Dobândi competenţele necesare pentru construirea 
şi derularea unui proces de evaluare consistent atât 
cu rigorile ştiinţifice sau metodologice, cât şi cu cele 
de ordin etic.
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iD: orl-01

Codul de punctaj - o metodă de evaluare a performanţei de instruire a 
studenţilor piloţi
Marian Popa, Traian Manea
Universitatea Bucureşti

Rezumat:
Obiective: Comunicarea analizează validitatea codului de 
punctaj, ca metodă de optimizare a sistemului de notare a 
studenţilor piloţi de către instructorii de zbor.

Metode: Este prezentată modalitatea de construire a codu-
lui de punctaj, structurat pe trei dimensiuni principale: pre-
gătirea teoretică de specialitate; nivelul atins în tehnica de 
pilotaj; progresul în însuşirea tehnicii de pilotaj. Evaluările 
pe baza codului de punctaj sunt analizate în relaţie cu eva-
luările obţinute pe baza aprecierii colegiale, precum şi prin 
raportare la indicatorii popularităţii interpersonale.

Rezultate: Evaluările de către instructorii prin aplicarea 
codului de punctaj, (N=534)au dat corelaţii statistic sem-
nificative, cu valori cuprinse între 0.3-0.6 cu evaluările ob-
ţinute pe baza aprecierii colegiale. În acelaşi timp, evaluările 

pe baza codului de punctaj s-au dovedit mai puţin asociate 
cu nivelul de popularitate interpersonală a studenţilor pi-
loţi. Evaluările pe baza codului de punctaj au amplificat dis-
criminarea performanţei, comparativ cu sistemul clasic de 
notare. Cu toate acestea, variabilitatea obţinută pe această 
cale rămâne mai mică decât aceea rezultată prin aprecierea 
colegială. 

Concluzii: Codul de punctaj s-a dovedit un instrument 
de optimizare a evaluării performanţei studenţilor piloţi. 
Această tehnică poate fi adaptată pentru domenii profesi-
onale în care performanţa are un caracter puternic indivi-
dualizat şi poate fi descompusă în elemente observabile de 
către evaluatori aflaţi în situaţia de observare directă a celor 
evaluaţi. 
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iD: orl-02

Relaţia dintre aprecierea colegială a performanţei şi popularitatea 
interpersonală, în grupurile de studenţi piloţi
Marian Popa
Universitatea Bucureşti

Rezumat:

Obiective: Literatura de specialitate consemnează riscul de 
contaminare a aprecierii performanţei între colegi cu popu-
laritatea interpersonală. Studiul şi-a propus analiza acestei 
relaţii în contextul performanţei de instruire a piloţilor. 

Metode: Performanţa de instruire a piloţilor a fost supusă 
unei proceduri de evaluare interpersonală (metoda apreci-
erii obiective - Zapan), sub aspectul a şase indicatori: per-
formanţa teoretică generală şi de specialitate, performanţa 
de zbor, performanţa fizico-sportivă, conformismul faţă de 
norme formale şi de grup. Popularitatea interpersonală a 
fost evaluată printr-un test sociometric, operaţionalizat prin 
trei indicatori ai preferinţei sociometrice (emise, primite, re-
ciproce) şi trei indicatori ai respingerii soaciometrice (emise, 
primite, reciproce), la care s-a adăugat şi un indicator sin-
tetic de statut sociometric. Studiul s-a întins pe o perioadă 
de 10 ani, ceea ce a condus la un volum al eşantionului cu-
prins între 1596 de subiecţi (pentru variabilele măsurate de 
la început) şi 586 de subiecţi (pentru variabilele introduse 
pe parcurs). 

Rezultate: Analiza de corelaţie confirmă, pe de o parte, exis-
tenţa unei asocieri semnificative statistic între performan-
ţa evaluată inter-colegial şi ”popularitatea interpersonală”. 
Cele mai importante rezultate indică absenţa relaţiei dintre 
preferinţele şi respingerile exprimate şi toţi indicatorii de 
performanţă. Au fost obţinute corelaţii semnificative statis-
tic între ceilalţi indicatori ai preferinţei socio-afective şi per-
formanţă, cu valori cuprinse între 0.11 şi 0.68. Au rezultat 
corelaţii mai reduse cu indicatorii preferinţelor decât cu cei 
ai respingerilor. 

Concluzii: În general, indicatorii performanţei de instruire 
corelează cu indicatorii sociometrici, fără ca varianţa reci-
procă explicată să fie foarte ridicată. Acest fapt indică odată 
în plus că nu există o contaminare masivă a indicatorilor de 
performanţă în sarcină cu variabile de ordin afectiv-inter-
personal. Varianţa reciprocă explicată (r2) nu depăşeşte pe 
ansamblu 20%. În acelaşi timp, aprecierile pozitive se asoci-
ază mai puternic cu indicatorii performanţei, decât cele ne-
gative. Acest lucru este concordant cu ideea că performanţa 
profesională este şi un factor de valorizare interpersonală.
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iD: orl-03

Mişcările ochilor în timpul vizualizării unui afiş publicitar
Raluca Gabriela Rohatin
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Rayner, Rotello, Steward, Keir & Duffy (2007) 
au demonstrat faptul că subiecţii au diferite rate de fixa-
re a ochilor pe afişele publicitare şi pe diferite elemente ale 
acestora. Astfel, obiectivul major al studiul este acela de a 
înregistra mişcările oculare ale consumatorilor în timpul vi-
zualizării unor afişe publicitare. 

Metode: Pentru realizarea experimentului vom folosi Eye 
Tracker-ul (aparatul de detectare a privirii) în vederea în-
registrării mişcărilor oculare. De asemenea, studiul va cu-
prinde trei grupe experimentale, subiecţii participanţi la 
experiment fiind distribuiţi în mod aleator în toate cele trei 
grupe experimentale. Pentru cele două ipoteze formulate se 
va analiza cantitatea de timp (durata) pe care participanţii o 
alocă fie textului , fie imaginii. Participanţii vor fi randomi-
zaţi în cele trei grupe experimentale. 

Rezultate: Ne aşteptăm ca în urma realizării studiului să 
infirmăm prima ipoteză şi anume aceea că prima dată con-
sumatorii se vor uita mai întâi la text şi mai apoi la imagine. 
Convingerea infirmării ipotezei vine în completarea cre-
dinţelor agenţiilor de publicitate asupra proporţiilor scrise 
şi printate ale reclamelor. Pentru cea de a doua ipoteză ne 
aşteptăm ca aceasta să se confirme deoarece s-ar putea ca o 
anumită ordine a aranjării pe afiş a elementelor acestuia să 
influenţeze modul de vizualizare a afişului. 

Concluzii: În anul 2007 nu există încă o teorie a procesării 
cognitive care să facă predicţii clare asupra mişcărilor ochi-
lor şi a atenţiei în momentul privirii unui afiş publicitar iar 
lucrarea de faţă doreşte să contribuie poate, alături de alte 
studii din domeniu, la realizarea unei astfel de teorii.
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iD: orl-04

Comportamentul la volan şi evaluarea performanţelor la şoferii profesionişti
Mihai Hohn
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:
Obiective: Scopul lucrării este acela de a prezenta metodo-
logia de adaptare a chestionarului CLV (Comportamentul 
la Volan) din limba engleză, inclusiv analizele statistice şi 
interpretările calitative, elaborarea formei finale şi a etalo-
nului pentru populaţia românească. Se urmăreşte de aseme-
nea validarea chestionarului CLV prin utilizarea unei fişe de 
evaluare a performanţelor şi a comportamentului general în 
trafic (sunt vizate elemente ca: disciplina în muncă, rezisten-
ţa la efort, competenţe profesionale etc.);prezentarea unor 
elemente cazuistice de interpretare, diagnoză şi predicţie a 
comportamentului profesional; utilizarea informaţiilor ob-
ţinute prin chestionarele aplicate în întocmirea planurilor 
de consiliere, acolo unde este cazul.

Metode: Cercetarea se va baza pe aplicarea de chestionare: 
chestionar de autoevaluare a comportamentelor neadecvate 
din timpul conducerii unui autovehicul şi o fişă de evalu-
are a comportamentului completată de coordonatorul de 
transport, cel care răspunde de şoferul în cauză. Se va realiza 
analiza statistică şi interpretarea calitativă a datelor colecta-
te (corelaţii, analiză de varianţă etc.);prezentări (analize) de 
cazuri (diagnostic al comportamentului la volan din timpul 

conducerii autovehiculului, prognostic al comportamentu-
lui, elaborare plan de consiliere etc.)

Rezultate: Cercetarea relevă următoarele: comportamentele 
neadecvate se ordonează în: lapsusuri (scăpări atenţionale), 
erori sau greşeli, infracţiuni, clasificare rezultată din analiză 
factorială; fiecare tip comportamental poate îmbrăca trei ni-
vele de risc pentru sine şi ceilalţi participanţi la trafic (fără, 
posibil sau categoric risc); fişa de evaluarea performanţelor 
permite ierarhizarea obiectivă a celor vizaţi; între cele două 
aspecte (evaluare şi comportament neadecvat) există legături 
strânse, putându-se influenţa reciproc, consilierea privind 
comportamentul neadecvat permite modificarea randamen-
tului profesional

Concluzii: De aici rezultă că elementele comportamenta-
le neadecvate au origini psihice diferite şi reclamă diferite 
intervenţii de remediere, se pot face activităţi de diagnostic 
al atitudinii generale manifeste şi totodată că pe baza ches-
tionarului CLV se pot face predicţii ale viitoarei reuşite pro-
fesionale .
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iD: orl-05

Agresivitate şi stres organizaţional - Un model de diagnoză şi gestionare
Adrian Brate
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Rezumat:
Cercetările sugerează că diferenţele individuale au o impor-
tanţă deosebită în cadrul procesului complex al stresului 
organizaţional. 

Lucrarea investighează legătura dintre agresivitate, operaţio-
nalizată ca un construct multidimensional şi componentele 
stresului organizaţional: stresori (presiuni socioprofesionale 
si organizaţionale), diferenţe individuale, strategii de ges-
tionare şi efecte specifice. Două loturi de angajaţi români 
(N1=311, N2=134), din diferite organizaţii (cu specific 
administrativ-servicii vs. educaţional) au participat la stu-

diu. Utilizând Indicatorul de Management al Presiunilor 
(PMI-RO, varianta în limba română a Pressure Management 
Indicator) şi factorii relaţionaţi agresivităţii din Inventarul 
de Personalitate Freiburg, rezultatele identifică interacţiuni 
semnificative între anumite variabile măsurate. 

Demersul de cercetare, rezultatele şi aplicaţiile prezentate au 
implicaţii teoretice, metodologice şi practice pentru direcţi-
ile viitoare de cercetare asupra diagnozei, prevenţiei, inter-
venţiei şi gestionării agresivităţii şi stresului în organizaţii.
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iD: orl-06

Diagnoza şi managementul stresului organizaţional în medii sanitare
Simona Maria Glăveanu
Universitatea Ecologică, Bucureşti

Rezumat:
Obiective: Studiul a urmărit identificarea faţetelor multiple 
ale stresului profesional existent în rândul asistentelor me-
dicale din secţiile de chirurgie şi implementarea unor soluţii 
practice de management al stresului.

Metode: Lotul de subiecţi a fost constituit din 113 per-
soane, iar metodele de cercetare utilizate au fost interviul 
semistructurat, observaţia, studiul documentelor (fişa pos-
tului, organigrama) şi ancheta pe bază de chestionar; pentru 
aplicarea acesteia din urmă, am elaborat un instrument de 
diagnoză a stresului profesional specific asistentelor medica-
le din secţiile de chirurgie, având la bază modelul abordat 
de Cooper et al. (1988) şi Arnold (1998), precum şi instru-
mentul de evaluare a mediului sanitar elaborat de Avram 
(2006). 

Rezultate: Datele statistice relevă faptul că, la nivel general, 
asistentele medicale cu vechime mai mică de 1 an resimt mai 

puternic stresul profesional (m=203; AS=48,29) decât asis-
tentele cu vechime mai mare de 1 an (m=201,5; AS=39,27) 
(t=-3,24; df.=113; sig.=0,003; Levene F=2,54; sig.=0,12). 
Acest aspect, asociat cu informaţiile din cadrul interviului, 
indică corelarea factorilor stresori cu randamentul scăzut în 
realizarea sarcinilor profesionale. Rezultatele cercetării arată 
ca factor principal al stresului profesional „modul de orga-
nizare şi orientare în sarcină”, resimţit mai accentuat de asis-
tentele cu vechime mai mică de 1 an; strâns corelat cu acest 
factor se conturează prin interdependenţă şi ceilalţi.

Concluzii: De aici rezultă necesitatea unui demers de ma-
nagement al stresului profesional orientat către restructura-
rea modului de organizare şi orientare în muncă; în acest fel, 
vom reduce prin interdependenţă şi ceilalţi factori stresori 
(suprasolicitare, relaţii cu colegii, sprijin emoţional, grad de 
apreciere etc.).
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iD: orl-07

Comportamentul riscant la volan: O abordare din perspectiva Modelului 
Big Five şi a Modelului Alternativ cu 5 Factori
Paul Sârbescu
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:
Obiective: Prezenta lucrare îşi propune să identifice legătu-
rile între două dintre cele mai cunoscute şi utilizate modele 
de personalitate („Modelul Big Five” - Costa şi McCrae, şi 
„Modelul Alternativ cu 5 Factori” - Zuckerman şi Kuhl-
man) şi comportamentul riscant în trafic.

Metode: Cercetarea non-experimentală corelaţională a cu-
prins un eşantion de 120 de participanţi din toată ţara, cu 
vârste cuprinse între 20 şi 50 de ani, media de vârstă fiind 
de 34 de ani. Probele folosite au fost:

 – Inventarul de Personalitate DECAS (Sava, 2008), ce 
cuprinde 5 subscale aferente celor 5 factori de perso-
nalitate din cadrul „Modelului Big Five”: Deschide-
rea, Extraversiunea, Conştiinciozitatea, Agreabilita-
tea şi Stabilitatea emoţională.

 – Chestionarul de Personalitate Zuckerman-Kuhlman 
(Zuckerman şi Kuhlman, 2002); proba reprezintă 
versiunea tradusă a ZKPQ-III-R (The Zuckerman-
Kuhlman Personality Questionnaire, version III, re-
vised), şi cuprinde 5 subscale aferente celor 5 factori 

ai „Modelului Alternativ cu 5 Factori”: Activitate, 
Agresivitate-Ostilitate, Căutare Impulsivă de Senza-
ţii, Neuroticism-Anxietate şi Sociabilitate.

 – Chestionarul D.B.Q.-E (Reason şi colab., 1998); 
proba reprezintă versiunea tradusă a The Extended 
Driver Behaviour Questionnaire, şi cuprinde 4 sub-
scale ce măsoară diferite tipuri de abateri comporta-
mentale, la volan: lapsusuri, erori, abateri obişnuite 
şi abateri agresive.

 – Chestionarul D.A.X. (Deffenbacher şi colab., 
2001); proba reprezintă versiunea tradusă a The 
Driving Anger Expression Inventory, şi cuprinde 4 
subscale ce măsoară diferite moduri de manifestare 
a agresivităţii la volan: manifestări agresive verba-
le, manifestări agresive fizice, manifestări agresive 
ce implică folosirea autovehiculului, şi manifestări 
constructive/adaptative.

 – Scala Dezirabilităţii Sociale Marlowe-Crowne (Mar-
lowe şi Crowne, 1960), pentru măsurarea nivelului 
dezirabilităţi sociale.
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Rezultate: Rezultatele cercetării scot la iveală următoarele 
relaţii: Conştiinciozitatea corelează negativ cu comporta-
mentele riscante la volan, factorul Agresivitate-Ostilitate 
corelează pozitiv atât cu comportamentele riscante la volan, 
cât şi cu manifestările agresive verbale şi fizice, la volan, iar 
factorul Căutare Impulsivă de Senzaţii corelează pozitiv cu 
comportamentele riscante la volan. 

Concluzii: Cercetarea scoate în evidenţă legăturile existente 
între unii factori de personalitate, aparţinând „Modelului 
Big Five” şi „Modelului Alternativ cu 5 Factori”, şi compor-
tamentul riscant la volan, precum şi modul de manifestare 
a agresivităţii la volan. Sunt analizate implicaţiile acestor re-
zultate, şi sunt sugerate direcţii ulterioare de cercetare.
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iD: orl-08

Relaţia conflictului muncă-familie cu satisfacţia în muncă, satisfacţia 
maritală şi satisfacţia privind viaţa
Oana Dobriţă, Elena David, Alexandra Durla, Cristina Ile, Raluca Lela, Andreea Muntean, Andreea Rămâneanţu
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:
Obiective: Cercetarea de faţă are ca obiective generale evi-
denţierea relaţiei dintre conflictul muncă-familie şi satisfac-
ţia în muncă, satisfacţia maritală şi satisfacţia privind viaţa 
precum şi a relaţiei existente între aceste tipuri de satisfacţie. 
Această cercetare îşi propune, totodată, să investigheze şi di-
ferenţele de gen referitoare la percepţia conflictului muncă-
familie şi respectiv familie-muncă, în societatea românească, 
societate în care încă sunt destul de frecvent întâlnite stere-
otipurile legate de rolurile asociate genului. 

Metodă: În acest studiu au participat 120 de persoane (60 
bărbaţi, 60 femei ) din zona de vest a ţării. S-a urmărit ca 
grupul de studiu să fie unul omogen, format din adulţi cu 
vârsta medie de 25.29 de ani (SD= 2.57). În privinţa nivelu-
lui educaţional 79,17 % dintre subiecţi au studii superioare, 
19,17 % au studii medii şi 1,67 % au zece clase. Drept crite-
rii de includere/excludere am ales: (a) vârsta - chestionarele 
fiind aplicate doar pe tineri având vârsta de cel puţin 18 ani; 
(b) durata relaţiei de cuplu – au fost selectate doar persoane 
cu o relaţie de căsătorie / cuplu de cel puţin 6 luni, dar nu 
mai mult de un an; (c) perioada scursă de la angajarea pe 

actualul post – cuprinsă tot între minimum 6 luni şi maxi-
mum 1 an.

Instrumente: (1). Chestionar multidimensional de conflict 
muncă-familie - versiunea în limba română - (Carlson, Kac-
mar & Williams, 2000); (2). Chestionar privind stresul ocu-
paţional – Occupational Stress Indicator (OSI) – Scala Job 
Satisfaction /Cooper, Sloan şi Williams, 1988); (3). Scala 
de satisfacţie maritală Kansas – Kansas Marital Satisfaction 
Scale (KMS)(Schumm et al., 1986); (4). Scala de satisfacţie 
privind viaţa – Satisfaction with life scale (SWLS) (Diener, 
Emmons, Larsen & Griffin, 1985).

Concluzii: Rezultatele obţinute indică trei categorii mari de 
informaţii: (1) conflictele între cele două domenii majore 
ale vieţii, munca şi familia, afectează nivelul de satisfacţie 
al participanţilor; (2) genul persoanei nu moderează rela-
ţia dintre conflictele existente şi nivelul de satisfacţie; (3) 
genul persoanei însă moderează importanţa pe care o are 
satisfacţia în anumite domenii (muncă vs. maritală) asupra 
nivelului general de satisfacţie privind viaţa.
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iD: orl-09

Inteligenţa emoţională ca predictor al performanţei în domeniul medical
Miruna Andreescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Studiul de faţă îşi propune să arate o legătură 
între inteligenţa emoţională a angajatului din domeniul me-
dical românesc şi performanţa sa. Pornind de la susţinerea 
continuă de interacţiuni nemijlocite, angajatul din dome-
niul medical şi-a dezvoltat anumite abilităţi de relaţionare 
cu pacienţii dar şi cu propriile emoţii. Prin urmare, există 
vreun efect al inteligenţei emoţionale a acestuia asupra per-
formanţei sale? Pe de altă parte, ce aspecte ale inteligenţei 
emoţionale dovedesc eficienţa angajatului?

Metode: Pentru măsurarea inteligenţei emoţionale, s-a utili-
zat un chestionar de inteligenţă emoţională MSCEIT (Ma-
yer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test), cu 141 
itemi. Pentru evaluarea performanţei, s-a folosit o scală de 
cinci itemi adaptată după McCarthy şi Goffin, într-o cer-
cetare condusă în 2001. Aceasta presupune acordarea unui 
calificativ de la 1 la 7, următoarelor sarcini: eficienţă în apli-
carea cunoştinţelor şi a abilităţilor, eficienţă în comunicarea 
verbală şi scrisă, eficienţă în a conduce o sarcină când este 
necesar (a prelua controlul într-un mod eficient), grad în 
care impun standarde înalte lor şi colegilor şi străduinţa de 
a le atinge, rapiditate în învăţare.

Rezultate: Rezultatele arată corelaţii semnificative între 
unele arii, ramuri şi sarcini ale MSCEIT şi indicatorii per-
formanţei. Coeficientul de inteligenţă emoţională nu a co-
relat semnificativ cu scorul global de performanţă şi trebuie 
menţionat faptul că nici nu putem face predicţii asupra va-
riaţiei performanţei; însă, o privire în detaliu a corelaţiilor 
arată relaţii semnificative între aria de IE experienţială şi efi-
cienţa în comunicare verbală şi scrisă, eficienţă în a conduce 
activitatea când este necesar şi gradul în care o persoană îşi 
stabileşte standarde înalte. Scorul global al performanţei a 
corelat semnificativ cu aria de inteligenţă emoţională expe-
rienţială.

Concluzii: Corelaţiile de mai sus se datorează în mare parte 
meseriei pe care subiecţii o au (idee de la care am şi pornit, 
punând foarte mare accent pe relaţia îngrijitor-pacient): do-
meniul medical presupune interacţiuni continue cu „clien-
ţii” - relaţie de susţinere, empatie, satisfacere de nevoi soma-
tice şi verbale -, ori colegii de serviciu - un mediu productiv 
şi motivant de lucru este datorat unor standarde înalte, unor 
reguli integrate rapid de persoane echilibrate care pot face 
legături între emoţiile lor şi ale altora. 
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iD: orl-10

Adaptarea Poppleton Allen Sales Aptitude Test (PASAT2000) în România - 
Implicaţii privind procesul de evaluare a forţei de vânzări în România
Lavinia Ţânculescu, Daniela Vercellino, Dragoş Iliescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Cercetarea priveşte toate fazele adaptării PASAT2000 (Po-
ppleton Allen Sales Aptitude Test) in Romania urmând 
normele ITC (International Test Comission). PASAT 2000 
reprezintă rezultatul unui efort de revizuire major asupra 
unui mai vechi instrument creat special pentru a fi utilizat 
în selecţia personalului de vânzări. Construit şi documentat 
într-o manieră riguroasă, special conceput pentru a îmbu-
nătăţi procesul de selecţie a forţei de vânzări, PASAT2000 a 
fost proiectat să măsoare acele atribute de personalitate care 
au o relevanţă şi incidenţă directă asupra succesului unei 
persoane în domeniul vânzărilor. Traducerea s-a desfăşurat 

prin metoda diadelor de traducători, lucrând sub rigorile 
procedurii double-blind. Etalonul românesc a fost realizat 
pe marginea unui eşantion de N=1119 subiecţi, dintre care 
242 bărbaţi şi 877 femei. Eşantionul normativ românesc 
este un eşantion reprezentativ la nivel naţional, pentru par-
tea de populaţie activă în muncă în domeniul vânzărilor. 
Eşantionul este controlat pentru conformitate pe cotele sex, 
vârstă şi educaţie. Rezultatele demonstrează că PASAT2000 
este un chestionar eficient, cu o validitate de criteriu foarte 
bună.
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iD: orl-11

Personalitatea în trafic - motociclişti versus conducători auto categoria B. 
Diferenţe la nivelul nevoii impulsive de senzaţii, agreabilităţii şi deschiderii
Alexandra Neguţ

Rezumat:
Obiective: Evaluarea comparativă între persoanele care de-
ţin permis de conducere categoria A şi B şi persoanele care 
deţin permis de conducere categoria B în ceea ce priveşte 
nivelul nevoii impulsive de senzaţii. Identificarea diferen-
ţelor dintre motociclişti şi persoanele care deţin permis de 
conducere categoria B la nivelul dimensiunii agreabilitate a 
personalităţii conform modelului Big Five. Surprinderea di-
ferenţelor dintre persoanele care deţin permis de conducere 
categoria A şi B şi persoanele care deţin permis de conducere 
categoria B cu privire la nivelul factorului de personalitate 
din modelul Big Five-deschidere. 

Participanţi: Un număr de 50 de participanţi (N= 50; 22 
de sex masculin, 28 de sex feminin; 30 care deţin permis de 
conducere categoria B şi 20 persoane care deţin permis de 
conducere categoria A şi B) cu vârsta cuprinsă între 18 şi 
30 de ani, media de vârstă fiind de 24.02 de ani (M=24.02, 
AS=3.45), au luat parte voluntar la cercetarea de faţă. Su-
biecţii au fost selectaţi prin tehnica randomizării şi s-au ofe-
rit ca voluntari pentru completarea bateriei de teste aferente 
studiului de faţă. Datorită controlului variabilei vârstă par-
ticipanţii care au depăşit vârsta de 30 de ani au fost excluşi 
din cercetare; la fel s-a procedat şi în cazul persoanelor care 
deţin permisul de conducere doar la categoria A (un număr 
insuficient de subiecţi, n=4). În mod asemănător s-a proce-

dat şi în cazul celor care deţin şi alte categorii de permis în 
afară de A, B ca de exemplu C, D, E. 

Instrumente: Au fost culese date demografice-screening, 
Inventarul de personalitate Zuckerman-Kuhlman (ZPQ 
III) şi Inventarul de personalitate DECAS (Sava, 2008).

Procedură: Toate probele au fost aplicate tuturor subiec-
ţilor. Unii participanţi au primit bateria de teste în format 
hârtie, în timp ce alţii le-au primit în formă electronică, 
prin intermediul e-mail-ului. Prelucrarea statistică a datelor 
a fost realizată cu ajutorul programului SPSS for Windows 
13.0, iar calcularea mărimii efectului şi a puterii statistice s-a 
realizat cu programul PowerStaTim 1.0 (Sava şi Maricuţoiu, 
2007).

Concluzii: Rezultatele studiului evidenţiază o diferenţă în-
tre nivelul nevoii impulsive de senzaţii al persoanelor care 
deţin permisul de conducere categoria A, B comparativ cu 
cei care deţin permisul de conducere categoria A, în sensul 
că motocicliştii au un nivel mai mare al acestei trăsături. Pe 
scurt, ei sunt veritabili „căutători de senzaţii”. În plus moto-
ciclişii în comparaţie cu restul conducătorilor auto permis B 
sunt mai puţin agreabili. În ceea ce priveşte deschiderea nu 
s-au constat diferenţe semnificative între cele două categorii 
de participanţi la trafic.
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iD: orl-12

Educaţional versus multinaţional - percepţia angajaţilor cu privire la locul 
de muncă
Diana Adelina Muntean-Voina, Alexandra Neguţ, Marius Pană
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:

Obiective: Evidenţierea diferenţelor între angajaţii din 
şcoala de masă şi cei din organizaţiile multinaţionale în 
ceea ce priveşte sursele de presiune în muncă. Surprinderea 
particularităţilor angajamentului afectiv organizaţional la 
angajaţii din şcoala de masă comparativ cu cei din organiza-
ţiile multinaţionale. Decelarea diferenţelor dintre angajaţii 
din şcoala de masă şi cei din organizaţiile multinaţionale 
cu privire la nivelul epuizării emoţionale (burnout). Analiza 
comparativă a comportamentului organizaţional civic între 
angajaţii din şcoala de masă şi cei din organizaţiile multi-
naţionale. Investigarea diferenţelor între nivelul îndeplinirii 
contractului psihologic la angajaţii din şcoala de masă în 
comparaţie cu cei din organizaţiile multinaţionale.

Metodă: 50 de participanţi (N= 50; 29 angajaţi în şcoala de 
masă şi 22 angajaţi ) cu vârsta cuprinsă între 23 şi 35 de ani, 
media de vârstă fiind de 31.06 de ani (M=31.06), au luat 
parte voluntar la cercetarea de faţă. Subiecţii au fost selectaţi 
prin tehnica randomizării şi au completat voluntar bateria 

de teste. În vederea realizării unui control al variabilei vârstă 
participanţii care au depăşit vârsta de 35 de ani au fost ex-
cluşi din cercetare. Angajaţii provin din 2 şcoli de masă şi 2 
companii multinaţionale din municipiul Timişoara. 

Instrumente: Sursele de Presiune în muncă (subscale ale 
OSI - Occupational Stress Indicator, Cooper, Sloan şi Wil-
liams, 1988); Inventarul angajamentului afectiv organizaţi-
onal - Forma revizuită; Chestionar Burnout (Maslach Bur-
nout Inventory, Maslach & Jackson, 1981); Chestionarul 
Comportamentului Organizaţional Civic (Smith, Organ şi 
Near, 1983); Inventarul Contractului Psihologic (Rousseau, 
2000, 2008). Subscalele care măsoară îndeplinirea contrac-
tului psihologic.

Rezultate: Rezultatele denotă următoarele aspecte impor-
tante: contrar predicţiei formulate iniţial în ceea ce priveşte 
nivelul surselor de presiune în muncă nu s-au înregistrat 
diferenţe semnificative între cele două categorii de parti-
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cipanţi. Mai departe, rezultatele pun în evidenţă diferenţe 
semnificative între angajaţii din şcoala de masă şi cei din 
organizaţiile multinaţionale în ceea ce priveşte nivelul anga-
jamentului afectiv, în sensul că angajaţii din şcoala de masă 
prezintă un nivel al angajamentului afectiv organizaţional 
mai ridicat comparativ cu cei din organizaţiile multinaţio-
nale. În continuare s-a observat că nivelul epuizării emoţio-
nale (al burnout-ului) este mai crescut în rândul angajaţilor 
din companiile multinaţionale decât al celor din şcoala de 
masă.

Concluzii: Angajaţii din organizaţiile multinaţionale resimt 
mai intens epuizarea emoţională în comparaţie cu angajaţii 
din şcoala de masă. De cealaltă parte, angajaţii din şcoala de 
masă prezintă un angajament afectiv organizaţional şi un 
nivel al îndeplinirii contractului psihologic mai ridicat în 
comparaţie cu cei din organizaţiile multinaţionale. Contrar 
predicţiilor formulate de noi în ceea ce priveşte sursele de 
presiune în muncă şi comportamentul organizaţional civic, 
nu s-au obţinut diferenţe între cele două categorii de parti-
cipanţi la studiu.
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iD: orl-13

Mediul de muncă al pompierilor şi efectele surselor de presiune
Mihaela Bobaru, Oana Fluture, Nicoleta Negrei
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:
Obiective: Studiul a avut două obiective: (1). Identificarea 
măsurii în care implicarea în muncă este corelată cu sursele 
de presiune din muncă; (2). Evidenţierea legăturilor dintre 
sursele de presiune şi comportamentul civic-participativ de 
la locul de muncă.

Metodă: Studiul a fost realizat pe un număr de 100 de per-
soane, de gen masculin, din cadrul Unităţii de Pompieri 
Timişoara. Au fost administrate: (1). Chestionarul Surse 
de presiune în muncă din bateria OSI (Occupational Stress 
Indicator); (2). Chestionarul Implicarea în muncă (Schau-
feli, Bakker & Salanova 2006); (3). OCB (Organizational 
Citizenship Behavior)

Rezultate: Am obţinut o corelaţie negativă între implicarea 
în muncă şi factori intrinseci slujbei ( r(98)= -.19, p<.05) şi 
rolul organizaţional ( r(98)= -.18, p<.05). Există o corelaţie 
negativă între comportamentul civic-participativ interper-
sonal şi rolul organizaţional ( r(98)= -.18, p<.05) şi relaţiile 
cu alţii ( r(98)= -.25, p<.01). Există o corelaţie negativă între 
comportamentul civic-participativ organizaţional şi factori 
intrinseci slujbei ( r(98)= -.19, p<.05), rolul organizaţional 

(r(98)= -.26, p<.01), relaţiile cu alţii (r(98)= -.24, p<.01) şi 
structura şi climatul organizaţiei ( r(98)= -.21, p<.05).

Concluzii: Ipotezele au fost confirmate, verificând ideea 
conform căreia mediul de muncă care presupune un anume 
grad de risc provoacă inevitabil anumite consecinţe asupra 
implicării în muncă şi comportamentului civic-participa-
tiv. Acest risc este evidenţiat prin sursele de presiune care 
se exercită asupra lucrătorilor din acest domeniu şi care se 
reflectă în factorii intrinseci slujbei, în rolul organizaţional, 
structura şi climatul organizaţiei. Sursele de presiune con-
duc la scăderea implicării în muncă, de cele mai multe ori 
situaţia de risc provocând individul să se centreze pe propria 
persoană pentru a se salva pe sine. Conştientizarea acestui 
tip de situaţii care ameninţă viaţa scade înclinaţia indivi-
dului de a se mai gândi la echipă şi implicarea în muncă. 
Comportamentul civic-participativ interpersonal presupu-
ne ajutarea colegilor în mod voluntar, adaptarea programu-
lui în funcţie de cererile acestora de timp liber, colaborarea 
în realizarea sarcinilor etc. şi cu cât relaţiile cu colegii sunt 
mai tensionate şi constituie surse de presiune, cu atât practi-
carea acestui tip de comportament va fi mai scăzută.
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iD: orl-14

Studiu explorativ privind relaţia dintre stilul de leadership şi inteligenţa 
emoţională la managerii publici
Dan Florin Stănescu, Andra Cătălina Roşca
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Managerul public reprezintă o categorie aparte 
de funcţionar public care contribuie la asigurarea eficienţei 
şi continuităţii reformei în administraţia publică - de la ni-
velurile strategice la cele operaţionale, în cadrul autorităţii 
sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Ma-
nagerul public conduce, coordonează sau asistă coordonarea 
unor activităţi care, prin natura lor, necesită o perspectivă 
generală şi un nivel de expertiză specifică faţă de cele avute 
de celelalte categorii de funcţionari publici. Pornind de la 
aceste considerente, obiectivele cercetării prezente s-au con-
centrat asupra identificării profilului de leadership (aşa cum 
este el operaţionalizat de Avolio şi Bass), a profilului EQi 
precum şi a relaţiilor dintre acestea.

Metode: În vederea atingerii obiectivelor menţionate au fost 
administrate MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire 
(Avolio şi Bass) şi EQI – BarOn Emotional Quotient Inven-
tory (Bar-On) unui număr de 101 viitori manageri publici, 
61 subiecţi de gen feminin, respectiv 40 de gen masculin, 
incluşi în programul de formare YPS – Young Professionals 
Scheme ciclul 4.

Rezultate: Cele mai mici scoruri au fost obţinute la mana-
gementul pasiv/evitant, respectiv la scalele MBEP (manage-

mentul prin exceptie – pasiv) şi LF (management permisiv 
- Laissez-Faire). Scoruri ridicate au fost evidenţiate la scale-
le care descriu leadershipul transformaţional, respectiv IB 
(comportamente idealizate – acţionează cu integritate), IM 
(motivaţie inspiraţională – inspiră pe ceilalţi) şi IS (stimula-
re intelectuală – încurajează gândirea inovativă). În ceea ce 
priveşte EQI, au fost evidenţiate scoruri ridicate la scalele 
RA (intrapersonal) şi ER (interpersonal), şi scoruri reduse la 
scala SM (managementul stresului) şi GM (starea generală). 
Totodată, într-o analiză exploratorie au fost relevate corelaţii 
semnificative între scalele compozite şi scalele de conţinut 
ale EQI şi scalele MLQ.

Concluzii: Deşi frecvent criticată, considerată un implant 
forţat în cadrul sistemului administraţiei publice, categoria 
managerilor publici începe să-şi dovedească utilitatea prin 
rezultatele obţinute, prin flexibilitatea şi abordarea integra-
tă a problematicii sectorului public de către reprezentanţii 
acesteia. Studiul prezent este singurul care s-a concentrat 
pe analiza managerilor publici din perspectiva profilului de 
leadership şi a inteligenţei emoţionale, fiind cu atât mai im-
portant cu cât aceştia sunt pregătiţi să devină un adevărat 
agent al schimbării, menit să introducă o nouă mentalitate 
în administraţia publică românească.
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iD: orl-15

Perspectiva meta-analitică asupra relaţiei dintre inteligenţă emoţională şi 
agreabilitate
Simina Coman, Vlad Coşa, Alexandra Docea, Mădălina Doinea, Nicoleta Ghighilicea, Mario Matlinschi
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:
Obiective: In studiul de faţă obiectivul principal a fost acela 
de surprinde relaţia dintre inteligenta emoţională (IE) mix-
tă, IE ca abilitate şi IE trăsătură, cu agreabilitatea, ca factor 
de personalitate din modelul Big Five şi totodată determina-
rea gradului în care relaţia dintre aceste două variabile există. 

Metode: Metoda utilizată în acest studiu este cea meta-ana-
litică, mai exact o meta-analiză asupra corelaţiilor liniare. În 
acest studiu s-au luat în vedere 27 de studii empirice având 
un număr de 6587 subiecţi. Participanţii fac parte din 27 
de eşantioane cu o medie de 244 de persoane pe eşantion. 

Rezultate: Rezultatele indică relaţii de corelaţie pozitivă în 
toate cele trei cazuri: IE-mixt cu Agreabilitate, IE-abilitate 
cu Agreabilitate şi IE-trăsătură cu Agreabilitate. Corelaţii-
le sunt de intensitate medie respectiv slabă, iar rezultatele 
obţinute în studiul de faţă sunt eterogene, cu toate acestea, 
intervalele de încredere se întind pe valori strict pozitive. 

O posibilă explicaţie pentru varianţa ce nu a fost dedusă în 
această meta-analiză constă în interculturalitatea studiilor. 
Eşantioanele sunt foarte diferite, în special în ceea ce priveş-
te naţionalitatea subiecţilor.

Concluzii: Obiectivul pe care ni l-am propus iniţial a fost 
îndeplinit. Pentru toate probele am obţinut o relaţie ete-
rogenă, cu o varianţă totală destul de mică, astfel eroarea 
de eşantionare explică într-o măsură mică varianţa totală. 
Următoarele studii, cu puţin noroc în ceea ce priveşte pre-
levarea coeficienţilor de consistenţă internă dar şi în ceea ce 
priveşte existenţa unui număr mai mare de articole de cer-
cetare pe eşantioane culturale saliente, ar putea realiza me-
ta-analize pe loturi culturale discriminate, iar o comparaţie 
între ele ar constituii o bază mai solidă pentru explicarea 
rezultatelor de faţă sau pentru eliminarea din discuţie a unei 
legături între factorul Agreabilitate şi Inteligenţa emoţională 
sub toate formele ei (trăsătură, abilitate şi mixtă).
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iD: orl-16

Studiu comparativ privind stresul ocupaţional şi stilul de lucru la cadrele 
didactice, medicale, consultanţi şi funcţionari publici
Laura Mohorea, Georgia-Karina Mindu, Dan-Florin Stănescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:

Obiective: Stresul ocupaţional suscită o atenţie din ce în 
ce mai mare, reprezentând o adevarată ameninţare la adresa 
calităţii vieţii angajaţilor, cu efecte fizice şi psihice asupra să-
nătăţii personalului şi economice pentru angajator. Obiecti-
vul principal al studiului constă în compararea nivelului de 
stres, precum şi a severităţii şi frecvenţei acestuia.

Metode: Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost ad-
ministrate pe un lot format din 101 subiecţi următoarele 
instrumente: Chestionarul Stilurilor de Lucru (SWS - Sur-
vey of Work Styles) şi Chestionarul Stresului Ocupaţional 
(JSS - Job Stress Survey).

Rezultate: Există diferenţe semnificative atât în ceea ce pri-
veşte stilul de lucru cât şi nivelul general de stres, severita-
tea şi frecvenţa acestuia în funcţie de categoria profesională 
(cadre medicale, cadre didactice, consultanţi şi funcţionari 
publici). Cele mai multe diferenţe au fost evidenţiate între 
cadrele medicale şi consultanţi atât în ceea ce priveşte di-
mensiunile stilului de lucru, cât şi din perspectiva stresului 
ocupaţional. 

Concluzii: Considerăm că includerea variabilelor profesi-
onal-ocupaţionale în studiul stresului (ca variabile modera-
toare sau mediatoare) reprezintă un pas înainte în ceea ce 
priveşte înţelegerea fenomenologiei stresului în general, iar 
a celui ocupaţional în special.
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iD: orl-17

Utilizarea probelor situaţionale în selecţia şi formarea managerilor
Andra Cătălina Roşca, Dan Florin Stănescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:

Obiective: Actuala metodologie de selecţie şi de evaluare a 
formării managerilor trebuie îmbogăţită cu metode şi teh-
nici specifice, cu un grad ridicat de diagnoza, cu potenţial 
prognostic şi, în special, acordată cu cerinţele şi importanţa 
funcţiei de conducere vizate. Iată de ce ne-am propus cerce-
tarea eficienţei probelor situaţionale în procesul de selecţie a 
managerilor publici. Managerii publici, ca agenţi ai schim-
bării în cadrul sistemului Administraţiei Publice centrale şi 
locale organizează, conduc şi coordonează activităţi care, 
prin natura lor, necesită o perspectivă generală şi un nivel 
de expertiză, diferite de cele avute de celelalte categorii de 
funcţionari publici. Pentru îndeplinirea atribuţiilor, mana-
gerului public i se asigură o mobilitate sporită în cadrul in-
stituţiei în care lucrează, activitatea acestuia fiind coordona-
tă de către un înalt funcţionar public. În această perspectivă, 
selecţia şi formarea managerului public trebuie să pornească 
de la profilul psihologic ideal şi să cuprindă o serie de probe 
cu un grad mare de complexitate. 

Metode: În cercetarea pe care o propunem, pe un lot for-
mat din 101 subiecţi am pornit de la analiza studiului de 
caz, a testului situaţional, a interviului situaţional, a jocului 
de rol şi a dezbaterii situaţionale şi am propus ca probă de 
diagnoză proba complexă situaţională, accentuând asupra 
avantajelor pe care le oferă aceasta. 

Rezultate: Interpretarea datelor obţinute ne-a oferit posibi-
litatea departajării subiecţilor în ceea ce priveşte competen-
ţele principale aşa cum au fost ele descrise în profilul ideal al 
managerului public. 

Concluzii: În concluzie, evaluarea subiecţilor utilizând pro-
bele situaţionale măreşte şansa unui prognostic valid în le-
gătură cu alegerea unui candidat, care să facă faţă cu succes 
exigenţelor postului de manager public, fiind în acelaşi timp 
şi o metodă de evaluare a formării acestuia.
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iD: orl-18

Satisfacţia profesională în contextul activităţii cu grad ridicat de stres - 
Studiu asupra personalului militar din echipele de descarcerare
Irina Anca Tănăsescu
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:

Obiective: (1). Evaluarea satisfacţiei muncii în general şi 
analiza acestei satisfacţii în legătură cu cinci dintre facto-
rii care o determină - munca însăşi, salariul, posibilităţile 
de promovare, controlul activităţii şi colegii. (2). Evalua-
rea stresului profesional sub aspect global şi în funcţie de 
o serie de surse şi arii de manifestare – satisfacţia produsă 
de serviciului actual, starea de sănătate (psihică şi fizică), 
comportamentul cotidian, sursele de tensiune din serviciu, 
modalităţile de a face faţă stresului, capacitatea de a stăpâni 
situaţiile de muncă, aspectele valorizate în muncă şi în via-
ţa personală. (3). Analiza modului în care satisfacţia adu-
să de muncă este influenţată de stresul asociat respectivei 
activităţi. (4). Identificarea relaţiei dintre stres şi structura 
de personalitate, evaluată în funcţie de cei cinci superfac-
tori - extraversie, agreabilitate, conştiinciozitate, stabilitate 
emoţională şi intelect. 

Metode: Studiul, de analiză intra-organizaţională, a com-
parat în cadrul aceleiaşi unităţi militare personalul de in-

tervenţie din echipele de descarcerare, cu personalul tehnic, 
utilizând datele obţinute în urma aplicării următoarelor 
probe: Indexul descriptiv al muncii (JDI), Indexul muncii 
în general (JIG), un Chestionar de stres profesional, Profilul 
de personalitate Berkeley. 

Rezultate: (1). Personalul din echipele de descarcerare (lo-
tul experimental) este mai satisfăcut de munca însăşi şi de 
relaţiile cu colegii, decât personalul tehnic (lotul de control), 
în timp ce acesta din urmă este mai mulţumit de modul în 
care este controlată activitatea. Ambele categorii de personal 
trăiesc insatisfacţie în legătură cu salariul şi posibilităţile de 
promovare. (2). Comparativ cu personalul tehnic, echipele 
de intervenţie sunt expuse unui stres profesional semnifica-
tiv mai intens, dar membrii lor dispun totodată de moda-
lităţi mai bune de a-l gestiona. În ceea ce priveşte principa-
lele surse de stres, relativ similare în cazul ambelor grupuri, 
pentru lotul experimental acestea sunt: sursele de tensiune 
din serviciu, efortul de a stăpâni situaţiile de muncă, riscul 
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apariţiei unor problemele de sănătate. (3). Capacitatea de 
adaptare la stres, proprie personalului din echipele de des-
carcerare, pare să ţină în primul rând de dominanţa factoru-
lui conştiinciozitate, urmat apoi de stabilitatea emoţională. 

Concluzii: (1). Activităţile profesionale cu risc de expunere 
a indivizilor la un stres potenţial traumatic, nu exclud obţi-
nerea de satisfacţie în muncă. (2). Satisfacţia este influenţată 
de capacitatea de gestionare a stresului, rezultat al stilului 
de muncă responsabil şi al unui stil emoţional capabil să 
controleze evenimentele. 



Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Bucureşti, 2010

38

iD: orl-19

Stress et anxiété dans une grande organisation industrielle - principaux 
facteurs et effets de la crise économique internationale
Philippe Sarnin
Universite Lumiere Lyon 2

Rezumat:
Objectifs: Cette communication vise à étudier les relations 
entre le stress et l’anxiété des travailleurs d’une grande or-
ganisation industrielle. Elle s’efforcera d’examiner les prin-
cipaux facteurs explicatifs de l’évolution de ces relations et 
mettra en particulier l’accent sur les effets de la crise éco-
nomique massive surgit au milieu de l’année 2008 et sur 
les conséquences des dispositifs mis en place par l’entreprise 
pour y faire face.

Méthodes: Cette recherche s’appuie sur un dispositif per-
manent „d’observatoire du stress“ basé sur la passation de 
questionnaires et d’échelles par l’ensemble des salariés lors 
des visites obligatoires avec les médecins du travail. Neuf 
postes informatiques permettent cette passation qui débo-
uche, pour chaque travailleur, sur l’édition d’un bilan per-
sonnel discuté avec le médecin du travail, et, à partir des 
données ainsi collectées, sur des analyses statistiques utiles à 
l’organisation. Dans cette communication seront analysées 
les éléments issus de la passation de 4746 questionnaires en-
tre avril 2008 et décembre 2009. Les échelles utilisées sont 
celles de Karasek (demande/latitude), Cohen (stress perçu), 
HAD (anxiété et dépression) et Lemyre (état de stress). Le 

questionnaire inclue également différentes questions démo-
graphiques et relatives à l’organisation du travail et aux re-
lations de travail.

Résultats: L’analyse des résultats montre une liaison im-
portante entre les indicateurs de stress et d’anxiété et une 
indépendance par rapport à ceux relatifs aux états dépressifs. 
Les effets de la crise économique se manifestent dans les 
données avec une évolution un peu surprenante dûe aux 
mesures de chomâge partiel mises en place par l’entreprise. 
Les facteurs liés à l’organisation du travail et aux styles de 
management apparaissent comme essentiels pour compren-
dre les mécanismes du stress et de l’anxiété.

Conclusion: Cette recherche permet d’affiner l’intérêt des 
différentes échelles utilisées en plus d’examiner leurs relati-
ons. Pour l’organisation il s’agit également d’amélioreer ses 
dispositifs de prévention en matière de santé au travail et 
de repérer et traiter rapidement les travailleurs en difficulté. 
La présentation régulière des résultats alimente les réflexions 
de l’encadrement et des partenaires sociaux, ce qui aboutit 
à une prise de conscience et à un examen plus serein de la 
question des „risques“ psychosociaux dans l’entreprise.
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iD: orl-20

Les perceptions des cadres liées aux usages des TIC - quelles incidences 
pour quels réajustements socio-professionnels
Marc-Eric Bobillier Chaumon, Philippe Sarnin, Jacqueline Vacherand-Revel
Universite Lumiere Lyon 2

Rezumat:
Objectifs: Cette communication s’inscrit dans une re-
cherche pluridisciplinaire (en cours) financée par l’APEC 
(Agence Pour l’Emploi des Cadres - France) dont l’objectif 
est de mener une réflexion sur l’évolution de l’activité des 
cadres au prise avec un environnement de travail de plus en 
plus informatisé et dématérialisé. Cette étude cherche plus 
précisément à décrire dans quelle mesure et selon quelles 
modalités ce métier (dans ses fonctions, ses attributions, ses 
exigences) se transforme, change, se reconfigure ; et quels 
sont les (ré)ajustements socioprofessionnels requis ?

Methodes: Après avoir rappelé la démarche générale mise 
en œuvre pour cette recherche (par triangulation des 
méthodes), nous exposerons plus spécifiquement les résul-
tats d’une des recherches effectuées. Ainsi, sur la base de 
méthodes qualitatives (entretiens semi-directifs réalisés sur 
30 cadres -dirigeants, opérationnels, encadrant- issus de di-
fférentes fonctions et secteurs d’activité), cette étude s’est 
attachée à déterminer comment ces salariés percevaient 
l’apport des technologies. Sont-elles vécues comme une res-
source bénéfique au travail ou génèrent-elles de nouvelles 
contraintes ? De quels types ? Et sur quelles dimensions et à 
quels niveaux de l’activité agissent-elles ?

Résultats: Pour aborder ces questions, nous nous appuyons 
sur les approches de l’acceptabilité technologique (Davis, 
1989 ; Venkatesh & Al., 2003, Février & Al., 2008), et plus 
précisément sur le modèle de l’acceptation qui consiste à 
repérer les incidences de l’usage des technologies sur diver-
ses dimensions de l’activité : individuelle, relationnelles, 
organisationnelles et professionnelles (matrice proposée par 
Bobillier & Dubois, 2009).

Conclusion: Au final, les TIC semblent affecter la fonction 
de cadre de différentes manières ; en devenant : un cadre « 
libre service », davantage tributaire des exigences de son en-
vironnement ; un cadre „décadré » dans la mesure où les te-
chnologies accentuent la multi-activité et requiert un méta-
travail ; un cadre « partagé » qui doit savoir s’adapter à divers 
contextes de travail (virtuel-réel, présentiel-à distance) et à 
différentes modalités de travail (synchrone-asynchrone ; 
collectif-individuel). Ces résultats ouvrent des perspectives 
en termes d’investigation pour des analyses empiriques plus 
fines sur des terrains d’observation
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iD: orl-21

Les entreprises multinationales et leurs implantation en Roumanie - 
comment le transfert des savoirs se réalise-t-il?
Raluca Ciobanu
Universite Lumiere Lyon 2

Rezumat:
Objectifs: Avec cette étude nous nous proposons d’aborder 
la question du transfert des compétences dans un contexte 
multiculturel au sein d’une entreprise française Salomon, 
implantée en Roumanie (Salomon Roumanie) et travaillant 
en étroite collaboration avec huit usines sous-traitantes rou-
maines. Notre recherche de type ethnographique s’intéresse 
plus précisément à la manière (difficultés, freins, modalités) 
dont les compétences sont transférées d’un pays à l’autre, 
d’un collectif de travail à l’autre. 

Methodes: Dans un premier temps, nous avons rencontré 
le responsable français de l’activité de l’entreprise en Europe 
de l’Est afin de comprendre les raisons de l’implantation de 
l’entreprise en Roumanie ainsi que les étapes de ce transfert 
d’activité. Dans un deuxième temps nous avons effectué un 
stage de recherche d’une durée d’un mois au sein de la fili-
ale roumaine ainsi que dans 3 des 8 usines sous-traitantes. 
L’objectif de cette intervention était d’identifier la manière 
dont les salariés roumains et français articulaient leur activi-
té en mobilisant différents artefacts (organisationnels, indi-
viduels et collectifs). Nous souhaitons mettre en évidence le 
rôle de ces artefacts dans le transfert des compétences et le 

déroulement de l’activité. Dans ce cadre, nous avons effec-
tué des analyses d’activité au sein des filiales et usines sous-
traitantes (observation de l’activité, entretiens semi-directi-
fs, prise des photos et verbalisations consécutives à partir de 
ces photos, analyse de documents, etc.). 

Résultats: Nos premiers résultats montrent que le transfert 
des compétences a une double dimension, il s’agit : (1) d’un 
transfert intuitif (présence importante d’artefacts organisati-
onnels) et (2) d’un transfert fortement formalisé (usage des 
nombreux artefacts, notamment techniques).

Conclusion: Le processus de transfert de compétences est 
un processus planifié à l’avance. Cette planification com-
mence en France par un travail de récupération et de for-
malisation des compétences spécifiques au métier de base 
de l’entreprise (en interviewant les séniors, dépositaire de ce 
savoir) et a continué en Roumanie par une période des for-
mations et de mise au niveau des salariés roumains (stages 
de formation en Roumanie et en France), sur la base de ces 
expériences préalables.
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iD: orl-22

Relaţia dintre nesiguranţa muncii, satisfacţia muncii şi intenţia de a părăsi 
organizaţia în contextul economiei actuale
Anca Iulia Miheşan
Universitatea Bucureşti

Rezumat:

Obiective: Obiectivele cercetării sunt (a) Investigarea rela-
ţiei de asociere între gradul de insecuritate perceput de an-
gajaţi şi satisfacţia cu munca şi (b) Investigarea relaţiei de 
asociere între gradul de insecuritate perceput de angajaţi şi 
intenţia de a părăsi organizaţia.

Metode: Metoda utilizată este non-experimentală şi constă 
din aplicarea unui chestionar compus din 4 scale care mă-
soară nivelul satisfacţiei cu munca, al nesiguranţei muncii 
şi al intenţiei de a părăsi organizaţia. Pentru a măsura satis-
facţia cu munca a fost utilizat inventarul pentru descrierea 
postului – JDI (Smith, Kendall, & Hulin, 1969) compus 
din 90 de itemi. Gradul de nesiguranţă a locului de muncă 
a fost determinat cu ajutorul a două scale: scala cantitativă 
de măsurare a insecurităţii locului de muncă, compusă din 
5 itemi, pe baza unui model dezvoltat de Ashford (1989), 
Hellgren (1999) şi deWitte (2000) şi scala calitativă de mă-
surare a insecurităţii muncii, compusă din 4 itemi, utilizată 
de Isaksson, Hellgren şi Pettersson (1998). În ceea ce priveş-

te măsurarea intenţiei de a părăsi organizaţia, a fost utilizată 
scala privind intenţia de a părăsi locul de muncă este com-
pusă din 3 itemi (modelul lui Mobby).

Rezultate: S-au obţinut unele corelaţii semnificative în ceea 
ce priveşte relaţia de asociere negativă dintre nesiguranţa lo-
cului de muncă şi satisfacţia cu şeful (coeficient -.25), ceea 
ce arată că un loc de muncă nesigur se va asocia cu o scă-
dere a satisfacţiei în relaţia cu şeful. Datele indică o relaţie 
de asociere negativă între nesiguranţa locului de muncă şi 
satisfacţia cu colegii (coeficient -.34) şi între nesiguranţa lo-
cului de muncă şi satisfacţia cu slujba în general (coeficient 
-.45). Prin urmare, nesiguranţa ridicată a locului de muncă 
se asociază cu o creştere a insatisfacţiei cu munca în general. 
În ceea ce priveşte relaţia de asociere dintre nesiguranţa lo-
cului de muncă şi intenţia de a părăsi organizaţia s-a obţinut 
un coeficient de +.35. , prin urmare angajaţii care percep 
o insecuritate a muncii mai mare vor avea o intenţie mai 
puternică de a părăsi organizaţia. 
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Concluzii: Posibile intervenţii pentru a reduce sentimen-
tul de nesiguranţă în rândul angajaţilor şi a creşte gradul 
de satisfacţie resimţit în raport cu munca ar fi: introducerea 
unor sisteme de recompensare/recunoaştere a angajaţilor, 
dezvoltarea unor canale informaţionale şi de comunicare, 

organizarea unor cursuri de training care să ajute angajaţii 
să facă faţă condiţiilor de stres de la locul de muncă şi/sau 
a unor cursuri de orientare profesională în vederea găsirii 
unor locuri de muncă alternative.
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iD: orl-23

Locul controlului în structura personalităţii funcţionarului public
Beatrice Balgiu
Universitatea Politehnică, Bucureşti

Rezumat:
Obiective: Lucrarea de faţă are în vedere examinarea locului 
controlului în cadrul personalităţii funcţionarului public. 

Metode: Pentru aceasta am selectat un grup semnificativ 
de funcţionari publici din administraţia centrală. Alegerea 
instrumentelor de lucru s-a realizat în funcţie de specificul 
activităţii reieşit ulterior analizei fişei postului. Au fost apli-
cate chestionare psihologice pentru evaluarea cognitivă, a 
motivaţiei creative, a locului controlului şi a altor variabile 
de personalitate. Analiza primară şi corelaţională a avut în 
vedere prelevarea unui tablou de rezultate propriu categoriei 
de subiecţi analizaţi şi cercetarea relevanţei locului controlu-
lui în structura personalităţii acestora. 

Rezultatele arată că funcţionarii publici sunt majoritar am-
bivalenţi, urmaţi de externalişti şi într-o măsură mai mică 
de internalişti. Diferenţele de gen apar doar în privinţa unor 
itemi nu şi în cazul valorii locului controlului. Comparaţi-
ile cu alte loturi, precum ingineri şi studenţi ai domeniului 
tehnic, îi arată pe funcţionari cu o tendinţă mai mare spre 

externalitate. S-a putut observa că grupul respectiv se evi-
denţiază prin inteligenţă analitică şi concretă, motivaţie cre-
ativă moderată, implicare vocaţională scăzută, retractilitate 
socială etc. Pe acest fundal, locul controlului deţine o anu-
mită semnificaţie în structura personalităţii; influenţează 
inteligenţa inovativă şi motivaţia creativă prin componenta 
ei concretizată în interesele de cunoaştere. Nu s-au obţinut 
alte asocieri cu trăsăturile-factori de personalitate. 

Concluzii: Datele cercetării susţin ideea conform căreia 
funcţionarii publici care au credinţa în controlul intern sunt 
mai orientaţi creativ din punct de vedere atitudinal decât cei 
care au credinţa în controlul extern. De asemenea, relevanţa 
locului controlului este evidenţiată în afinitatea acestuia mai 
mare cu factorii motivaţionali decât cu cei de personalita-
te. În aceste condiţii apar o serie de întrebări cum ar fi, de 
exemplu, cea privind relaţia dintre motivaţie şi locul con-
trolului: dacă dezvoltarea motivaţiei funcţionarilor publici 
atrage după sine schimbarea credinţei în locul controlului.
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iD: orl-24

Loialitatea în contextul comunicării
Andreea Costin
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:

Obiective: Prin această lucrare intenţionez să identific rolul 
comunicării în organizaţia TB şi influenţa acesteia asupra 
comportamentului salariaţilor. Am pornit de la întrebarea: 
Care sunt caracteristicile salariaţilor care decid să plece din 
companie? Se urmăreşte identificarea diferenţelor dintre sa-
lariaţii care fac parte din departament şi puncte de lucru di-
ferite precum şi a elementelor ce îi motivează pe unii dintre 
ei să răspundă conducerii organizaţiei prin abandon, prin 
demisie sub formă de protest.

Metode: În scopul obţinerii acestor răspunsuri am utilizat 
chestionarul şi interviul de profunzime.

Rezultate: În contextul societăţii civilizate ce presupune re-
laţionarea cu ceilalţi în funcţie de anumite standarde, rutine 
şi controlarea reacţiilor, comunicarea presupune transmite-
rea mesajelor informaţionale şi transmiterea unui feedback. 
De asemenea, permite transmiterea emoţiei, cultivarea ei şi 

stabilirea de prietenii care fac posibilă împărtăşirea acele-
iaşi pasiuni. Salariaţii care decid să plece din cadrul unei 
companii sunt motivaţi să adopte acest comportament, de o 
serie de factori. Rezultatele studiului susţin existenta a două 
categorii de factori ce pot influenţa loialitatea unui salariat : 
a) factori ce ţin de personalitatea individului şi b) factori ce 
ţin de comunicarea verticală a organizaţiei. 

Concluzii: Salariul sau recompensele financiare nu sunt 
suficiente pentru a-i motiva pe angajaţi fiind nevoie de o 
serie de elemente ce implică şi intervenţia comunicării or-
ganizaţionale. 
În fond modul în care comunicăm, verbal sau nonverbal 
formal sau informal, cu scopul de a informa sau convinge, 
poate schimba în bine situaţia de relaţionare cu ceilalţi. De-
pinde doar de noi să identificăm corect contextul pentru ca 
apoi să adoptăm strategia cea mai potrivită pentru a avea 
parte de succes.



Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Bucureşti, 2010

45

iD: orl-25

Analiza consistenţei interne şi a validităţii de construct pentru scalele IPIP 
(International Personality Item Pool) omoloage scalelor chestionarului 
NEO PI-R
Claudiu Barbu

Rezumat:

Obiective: Primul obiectiv al studiului este acela de a testa 
consistenţa internă a scalelor IPIP omoloage scalelor ches-
tionarului NEO PI-R. Al doilea obiectiv al lucrării este 
testarea validităţii de construct a chestionarului format din 
scalele IPIP omoloage scalelor NEO PI-R.

Metode: Pentru testarea consistenţei interne am calculat 
coeficientul α Crombach pentru cele 30 de subscale care 
măsoară faţetele factorilor principali, precum şi pentru cele 
5 scale care măsoară factorii principali. Pentru testarea va-
lidităţii de construct a chestionarului am utilizat analiza 
factorială exploratorie, analiza factorială confirmatorie cu 
rotaţie Varimax, precum şi rotaţia Procrustes. Ambele ana-
lize factoriale au avut ca input cele 30 de scale care măsoară 
faţetele celor 5 factori principali. În cazul rotaţiei Procrus-
tes, am rotit matricea încărcării factoriale rezultată în urma 
analizei confirmatorii a scalelor IPIP, pentru a o compara 
cu matricea încărcării factoriale rezultată în urma analizei 
factoriale efectuată de Costa si McCrae cu ocazia validării 
chestionarului NEO PI-R. 

Rezultate: În ceea ce priveşte consistenţa internă, coeficien-
tul α Crombach al scalelor ce măsoară faţetele factorilor a 
variat între 0.4417 (la scala O6 - Valori) şi 0.8607 (la scala 
C2- Ordine), media coeficienţilor fiind de 0.71534. Valorile 
obţinute sunt comparabile cu coeficienţii α Crombach ai 
scalelor testului NEO PI-R, varianta în limba engleză. În 
cazul factorilor principali, coeficienţii variantei IPIP sunt 
cuprinşi între 0.7155 la scala de Extraversie şi 0.8535 la 
scala de Nevrotism, cu o medie de 0.7822. În acest caz co-
eficienţii α Crombach sunt mai mici decât în cazul testului 
NEO PI-R în limba engleză În cazul validităţii de construct, 
analiza factorială exploratorie a reţinut 5 factori cu „eigenva-
lue” peste valoarea 1, iar analiza factorială confirmatorie (cu 
rotaţie Varimax) a arătat că 5 factori sunt suficienţi pentru 
a explica variaţia şi covariaţia celor 30 de scale introduse ca 
input (pentru această ipoteza, testul χ2=481.86, df=295). 
Rotaţia Procrustes a arătat că există o echivalenţă între 
matricea încărcării factoriale obţinută prin analiză confir-
matorie şi cea rezultată în urma analizei factoriale efectu-
ată de Costa si McCrae cu ocazia validării chestionarului  
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NEOPI-R: congruenţa celor 5 factori omologi a fost semni-
ficativă la pragul de 0.005.

Concluzii: Prezenta cercetare a arătat că scalele testate au 
valori ale coeficienţilor de consistenţă internă comparabile 
cu cele ale testului comercial NEO PI-R şi că ele păstrează 
structura factorială a modelului Big Five. Totodată, lucrarea 

ar putea fi un punct de pornire pentru alte studii de validare 
a scalelor (de exemplu prin metoda „trăsături multiple me-
tode multiple”, propusă de Fiske şi Campbell în 1959), sau 
de modificare a acestora, prin eliminarea sau transformarea 
de itemi, pentru ca scalele să aibă o consistenţă internă supe-
rioară, păstrându-şi, în acelaşi timp, validitatea.
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iD: orl-26

Stima de sine, dezirabilitatea socială, auto şi heteroevaluări
Macarie Alexandra Elena
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:
Obiective: Scopul cercetării de faţă este acela de a analiza 
efectul stimei de sine şi a dezirabilităţii sociale, precum şi a 
interacţiunii dintre aceste două dimensiuni asupra apariţiei 
diferenţelor între auto şi heteroevaluare.

Metode: Pentru a testa ipotezele cercetării am utilizat ca in-
strumente un chestionar de Dezirabilitate socială (E-team, 
2009) şi un chestionar de Stima de sine (E-team, 2007). 
Datele au fost analizate din punctul de vedere al cauzalităţii 
diferenţelor dintre auto şi heteroevaluări utilizând teste ne-
parametrice şi metoda ecuaţiei de regresie logistică.

Rezultate: Analiza datelor a dezvăluit un efect al celor două 
variabile independente asupra apariţiei unor diferenţe între 
auto şi heteroevaluare. 

Concluzii: Diferenţele dintre modul în care se percepe un 
individ şi modul în care îl văd cei din jur se află în strânsă 
legătură cu valoarea pe care şi-o atribuie individul şi efortul 
său de a face cunoscut celorlalţi această valoare.
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iD: orl-27

Liderul carismatic în organizaţia militară
Filaret Sîntion, Florian-Antonio Bâdea, Dragoş Iliescu
Universitatea Ovidius, Constanţa

Rezumat:
Obiective: Cercetarea a fost orientată către 3 obiective, anu-
me (1) realizarea unei comparaţii între scorurile la cele cinci 
scale vizate de Chestionarul Multifactorial de Leadership 
(MLQ), care măsoară caracteristicile leadership-ului caris-
matic, pentru două eşantioane, unul format din cadre mi-
litare cu grad superior şi unul format din cadre militare cu 
grad inferior; (2) alcătuirea unei structurii de personalitate 
a liderului carismatic din organizaţia militară; (3) corelarea 
unor anumite caracteristici ale leadership-ului carismatic cu 
alte variabile ale eficienţei leadership-ului, cum ar fi climatul 
organizaţional şi satisfacţia profesională;

Metode: Au fost utilizate următoarele chestionare - Inventarul 
de Personalitate California (CPI260); Chestionarul 
Multifactorial de Leadership (MLQ); Chestionarul de 
Climat Organizaţional (CO IV); Chestionarul Descriptiv 
al Comportamentului Liderului (LBDQ); Chestionarul de 
Satisfacţie Profesională (SP1)

Rezultate: Pentru verificarea primei ipoteze, care porneşte 
de la prezumţia că între scorurile obţinute de cadrele milita-

re cu grad superior şi scorurile obţinute de cadrele militare 
cu grad inferior, la cele cinci scale ce vizează caracteristicile 
leadership-ului carismatic, există diferenţe semnificative, au 
fost realizate histogramele, au fost calculaţi indici de start 
pentru fiecare dintre scalele analizate, au fost calculaţi co-
eficienţii de corelaţie Bravais-Pearson pentru fiecare dintre 
cele cinci perechi de scale. În vederea comparării celor două 
eşantioane, a fost aplicat Testul T (Student) pentru eşanti-
oane independente, împreună cu Testul Levene. Astfel au 
fost obţinute praguri de semnificaţie (p) ce determină o în-
credere de peste 99% pentru toate cele cinci scale (IA-IA2 
p=0,001; IB-IB2 p=0,0001; IM-IM2 p =0,001; IS-IS2 p 
=0,001; IC-IC2 p =0,006).

Concluzii: Între scorurile obţinute de cadrele militare cu 
grad superior şi scorurile obţinute de cadrele militare cu 
grad inferior, la cele cinci scale ce vizează caracteristicile 
leadership-ului carismatic (atribute idealizate (IA); com-
portamente idealizate (IB); motivaţia inspitaţională (IM); 
stimularea intelectuală (IS); aprecierea individuală (IC) – 
măsurate prin intermediul MLQ), există diferenţe semnifi-
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cative. Liderii carismatici sunt confortabili şi încrezători în 
a trata chestiuni intelectuale şi conceptuale, prezintă fluenţă 
verbală şi se gândesc înainte de a întreprinde ceva. Liderii 
carismatici se descurcă eficient cu oamenii, împart creditul 
cu alţii, sunt buni în a explica decizii şi au judecată bună. 

Liderii carismatici sunt mulţumiţi/satisfăcuţi de munca pe 
care o realizează, atât sub aspectul modului ei de organizare, 
cât şi sub cel al recompenselor pe care le primesc pentru 
activitatea prestată (recompense materiale sau morale) şi al 
climatului interpersonal în care îşi desfăşoară munca.
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iD: orl-28

Aspecte psihologice în munca de video-chat
Eugen Avram
Universitatea Bucureşti

Rezumat:
Obiectiv: Relevarea unor aspecte psihologice ale fetelor care 
fac spectacol intim pe video-chat. 

Metode: ancheta pe baza de chestionar (30 itemi referitori 
la trecutul familial, viaţa personală, satisfacţia de viaţă, mo-
tivaţie, satisfacţie profesională).

Rezultate: Rezultatele au arătat aspecte ale trecutului fa-
milial al fetelor (de ex. relaţii problematice cu tatăl), viaţa 
personală (ex. relaţia cu partenerul de viaţă), motivaţie (de 
ex. motivaţia financiară) şi satisfacţie (o parte văd munca de 
videochat ca temporară).
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iD: orl-29

Relaţia dintre stilul de gândire şi rezistenţa la schimbare în cadrul 
organizaţional
Cristina Petyo, Rodica Pilca, Delia Pop, Roxana Pop, Mara Robescu, Iovana Roicov
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:

Obiective: Studiul de faţă îşi propune să evidenţieze relaţia 
dintre stilurile de gândire şi factorii rezistenţei la schimbare 
în domeniul organizaţional. Rezistenţa la schimbare a fost 
conceptualizată conform modelului tridimensional propus 
de Ticu Constantin (2004).

Metode: Un număr de 80 de subiecţi, angajaţi ai supermar-
ketului Kaufland din Timişoara, au fost testaţi în vederea 
identificării unei posibile relaţii între stilurile de gândire şi 
rezistenţa la schimbare. Probele utilizate au fost: Chestio-
narul de identificare al stilului de gândire elaborat de Ster-
nberg şi Wagner (1997) şi Chestionarul de identificare a 
atitudinii faţă de schimbare elaborat de Constantin (2004).

Rezultate: Rezultatele acestui studiu au evidenţiat asocierea 
dintre stilul de gândire legislativ şi factorul randament, din-
tre stilul de gândire intern şi factorul conservator şi dintre 

stilul de gândire executiv şi factorul randament. Cea mai 
puternică corelaţie s-a obţinut între stilul de gândire execu-
tiv şi factorul de randament al rezistenţei la schimbare.

Concluzii: Studiul de faţă evidenţiază faptul că anumite 
stiluri de gândire au un impact major asupra felului de a re-
acţiona al indivizilor la anumite situaţii pe care le presupune 
schimbarea în cadrul organizaţional. Astfel din cele patru 
ipoteze ale cercetării au fost confirmate doar primele trei, 
ultima fiind infirmată. S-a observat că există o relaţie po-
zitivă între stilul de gândire legislativ şi factorul randament 
al rezistenţei la schimbare, între stilul de gândire intern şi 
factorul conservatorism, precum şi între stilul de gândire 
executiv şi factorul randament al rezistenţei la schimbare. 
Din punct de vedere al diferenţelor de gen în ceea ce priveş-
te factorul conservatorism al rezistenţei al schimbare nu s-au 
identificat deosebiri.
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iD: orl-30

Cum sunt şi cum par jurnaliştii buni
Cosmina Noaghea

Rezumat:
Obiective: Obiectivele acestui studiu au fost (a) Stabilirea 
profilului jurnalistului pe bază de test psihologic şi stabilirea 
prototipului jurnalistului pe baza percepţiei studenţilor la 
jurnalism şi (b) Evidenţierea influenţei trăsăturilor de per-
sonalitate şi a factorilor de mediu organizaţional asupra per-
formanţelor profesionale.

Metode: Metodele folosite au fost: ancheta pe bază de 
chestionar, ancheta pe bază de interviu şi testul psihologic. 
Ca instrumente de evaluare au fost aplicate: Inventarul de 
Personalitate California (CPI), testul Belbin pentru roluri 
în grup, Chestionar de practici şi valori organizaţionale, 
Chestionar pentru evaluarea caracteristicilor postului, Scale 
grafice de evaluare a performanţelor. Lotul de subiecţi a fost 
format din 134 jurnalişti. 

Rezultate: Jurnaliştii au înregistrat scoruri înalte la dimen-
siunile: integrare socială, prezenţă socială, dominanţă şi efi-
cienţa intelectuală. În privinţa rolurilor în grup, se observă 
că scorurile cele mai ridicate sunt înregistrate la rolurile 

implementator, evaluator şi team worker. Principalele tră-
sături care formează prototipul unui jurnalist bun sunt: co-
municativitate, obiectivitate, curiozitate, simţ critic şi spirit 
de observaţie. La nivelul întregului eşantion performanţele 
înalte corelează cu autonomia ca şi trăsătură de personali-
tate şi orientarea organizaţiei spre proces vs spre rezultate 
ca practică organizaţională. În cazul femeilor, performanţele 
ridicate corelează cu deschiderea la experienţă, în timp ce la 
bărbaţi performanţele corelează cu potenţialul motivaţional 
al postului.

Concluzii: Atât profilul real, cât şi cel perceput al jurnaliş-
tilor se bazează pe trăsături ce presupun activism, siguranţă 
de sine, ambiţie, capacitatea de a stabili uşor relaţii socia-
le, iar pe de altă parte trebuie să dea dovadă de echilibru, 
imparţialitate şi claritate în gândire. Una dintre concluziile 
interesante este faptul că în timp ce la femeile jurnalist per-
formanţele depind de trăsături de personalitate, la bărbaţi 
nivelul performanţelor corelează cu potenţialul motivaţio-
nal al postului.
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iD: orl-31

Cadrul conceptual jungian aplicat în organizaţii: psihicul organizaţiei
Mihaela Minulescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Studiul prezent se referă la modalităţile prin care 
fundamentele conceptuale privind structura şi dinamica 
psihică umană pot fi aplicate şi pot da sens unor procese 
semnificative pentru viaţa organizaţională.

Metode: Analiză conceptuală; raţionament analog; model 
analitic aplicat în analiza proceselor organizaţionale.

Rezultate: De peste 50 de ani în psihologia organizaţională 
face carieră spectaculoasă teoria jungiană a tipurilor, în spe-
cial sub forma programelor de evaluare, consiliere şi formare 
care pornesc de la Chestionarul Tipologic Myers - Briggs, şi 
ulterior de la programele de formare organizaţională dez-
voltate complementar odată cu cercetările aplicative ale lui 
June Singer şi utilizarea Inventarului de Dezvoltare Tipo-
logică Singer Loomis (Larry Kirkhart, Elizabeth Kirkhart). 
Adiţional, o altă aplicaţie semnificativă, deşi mai puţin răs-
pândită se referă la conceptul de „falsificare a tipului”, con-
firmat de cercetările din neuroştiinţe (R. Haier), dezvoltat 
şi introdus în psihologia organizaţională de K. Benziger în 
conceptul de PASS - sindrom de adaptare prelungită la stres. 

Putem gândi structura şi dinamica organizaţională în ter-
menii unei relaţii interactive între psihicul organizaţional şi 
mediul său ce cuprinde părţi semi-autonome, respectiv di-
mensiuni conştiente şi inconştiente, fiecare având multiple 
elemente. Dată fiind complexitatea unei organizaţii, ope-
răm utilizând modelul relaţional introdus de Oshry (2007), 
respectiv paternurile specifice celor trei + unu poziţii pe care 
o persoană le poate ocupa în sistemul organizaţional.

Concluzii: Analiza opoziţiei bipolare dintre energia creativă 
şi cea distructivă şi manifestările inconştientului organizaţi-
onal în situaţia când sunt ignorate condiţiile distructive. Di-
namica energiei psihice în organizaţie, motivaţiile profunde 
ale indivizilor ca energie organizaţională subiacentă intenţi-
onalităţii conştiente. Procesele de auto-reglare în condiţiile 
ignorării problemelor inconştiente, conduc spre erori orga-
nizaţionale, morală slabă, productivitate scăzută, inadecvare 
la real. Conştientizarea realităţii părţii inconştiente susţine 
energia pentru o productivitate înaltă şi angajarea în activi-
tate a membrilor organizaţiei.



Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Bucureşti, 2010

54

iD: orl-32

Influenţe asupra performanţei în Poşta Română
Cristian Alexandru Mihai
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Autorul a investigat influenţa coeficientului de inteligenţă şi 
a tipului de personalitate asupra performanţei profesionale 
a factorilor poştali (N=52) în cadrul OPDC Dolj. Ipoteza 
principală a acestui studiu este în ce măsură performanţa 
profesională poate fi influenţată de coeficientul de inteligen-
ţă (IQ) şi de tipul de personalitate. În acest studiu inteli-
genţa a fost cuantificată cu ajutorul unui test de inteligenţă 

generală, iar personalitatea a fost investigată cu ajutorul mo-
delului Big Five. Criteriul de stabilire a performanţei a fost 
considerat numărul de abonamente de presă contractate în 
interval de o lună. În final, cu ajutorul procedeelor statistice 
s-a arătat o corelaţie semnificativă între conştiinciozitate (C) 
şi performanţa profesională (r=.528, p<.001).
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iD: orl-33

Încrederea organizaţională. Studiu de caz într-o organizaţie prestatoare de 
servicii
Filaret Sîntion, Neguţu Veronica
Universitatea Ovidius, Constanţa

Rezumat:
Obiective: Încrederea personalului faţă de firma în care 
lucrează este foarte importantă pentru orice organizaţie, 
instituţie sau firmă, de oriunde din lume. Această cerceta-
re are ca scop descoperirea calităţilor morale şi a factorilor 
psihologici ce influenţează încrederea personalului dintr-o 
organizaţie sau firmă şi care determină creşterea reputaţiei 
organizaţionale. Cercetarea de faţă a urmărit să stabilească 
ce implicaţii au climatul organizaţional, satisfacţia în mun-
că, coeziunea de grup, angajamentul organizaţional, asupra 
vieţii personalului şi cum toate acestea influenţează încrede-
rea personalului în organizaţie. Datorită faptului că societa-
tea, în general, manifestă o scădere dramatică a gradului de 
încredere pe zi ce trece, datorită dezastrelor, teribilismelor şi 
crizei economice cu care se confruntă populaţia întregului 
glob, consider că se pot lua măsuri de îmbunătăţire, de re-
mediere a situaţiilor ce provoacă această scădere a încrederii 
şi/ sau invers. 

Metode: Au fost utilizate ca măsuri chestionarul JDI (de 
satisfacţie profesională), un chestionar de climat organizaţi-

onal, un chestionar de încredere şi angajament organizaţio-
nal, un chestionar de coeziune. 

Rezultate: Menţionăm printre rezultatele studiului faptul 
că (1) Există o corelaţie pozitivă între climatul organizaţi-
onal şi încrederea organizaţională a personalului; (2) Încre-
derea organizaţională corelează pozitiv cu satisfacţia profe-
sională a personalului; (3) Există o corelaţie pozitivă între 
climatul organizaţional şi coeziunea de grup a personalului; 
(4) Există o corelaţie directă între încrederea organizaţională 
şi creşterea reputaţiei organizaţionale.

Concluzii: Companiile încearcă să influenţeze percepţiile 
publicului în diferite moduri: recrutează în rândurile cam-
pusurilor universitare, investesc sume enorme în publicitate 
şi sponsorizări, pun în practică programe filantropice şi ini-
ţiative pentru comunitate. Aceste iniţiative sunt de succes în 
măsura în care reuşesc să atragă încredere şi să creeze bună-
voinţă în rândurile publicului. În timp, percepţiile favora-
bile despre organizaţie se cristalizează în resursa intangibilă 
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a reputaţiei. O reputaţie organizaţională poate fi bună, rea, 
puternică sau slabă. Descrie sentimentele oamenilor des-
pre companie, bazate pe informaţiile pe care le au despre 
aceasta, bazate pe activităţile şi rezultatele companiei şi pe 
perspectivele ei de viitor. Pe timp de criză organizaţiona-

lă, valoarea unei bune reputaţii creşte. Bunele reputaţii se 
transformă în rezervoare de bună-voinţă, amortizând, astfel, 
consecinţele pe care le produce criza în care este implicată 
compania.
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iD: orl-34

Efectele unui program de coaching pentru top manageri
Hedi Hoka

Rezumat:

Obiective: Experienţa ne-a aratat că, pe masură ce coachin-
gul începe să fie tot mai cunoscut ca profesie legitimă, în 
cadrul domeniului se produce o deplasare spre specializare. 
Coachingul pentru manageri se bazează pe o relaţie indivi-
dualizată, unul la unul, concepută să-i ajute pe managerii 
de la nivelul executiv în dezvoltarea lor, în îmbunătăţirea 
eficacităţii lor profesionale şi în creşterea performanţelor 
în muncă. Lucrarea de faţă prezintă rezultale obţinute în 
urma unui program de coaching, bazat pe dovezi (evidence 
based-coaching) cu 32 manageri (top manageri). Cerceta-
rea are un caracter multicultural deoarece s-a desfăşurat cu 
manageri din urmatoarele ţări: Finlanda, Olanda, Estonia, 
Ungaria, Bulgaria şi Romania. Programul de executive coa-
ching a ţintit următoarele obiective: a) creşterea capacităţii 
managerului de a gestiona organizaţia (planificare, control, 
formare viziune); b) îmbunătăţirea aptitudinilor personale 
ale managerului (autocunoaştere, eficacitate emoţională, re-
cunoaşterea carenţelor, mecanisme defensive şi convingeri 
autorestrictive şi c) formarea capacităţii unui lider de a oferi 
coaching altor persoane în cadrul organizaţiei). 

Metode: Paradigma în cadrul căreia s-a aplicat programul 
de coaching a fost cognitiv-comportamental. Durata pro-
gramului a fost de 36 de săptămâni. Debutul programului 
a început un o evaluare (pretest) în care s-au măsurat urmă-
toarele componente: evaluarea performanţelor profesionale 

(360), verificare abilităţi manageriale, test cunoştinte con-
cepte de leadership, trebuinţe de training, autoeficacitate, 
capacitate de autoreglare, optimism, capacitate de conşti-
entizare (cogniţii, emoţii şi comportamente). Intervenţia 
propriu-zisă de coaching a început cu sesiuni de workshop 
despre coaching-ul bazat pe evidenţe. Au urmat stabilirea 
obiectivelor şi apoi sesiunile de coaching unul la unul, con-
form planului de antrenament. Evaluările intermediare au 
avut rolul de a măsura performanţele. La sfârşitul progra-
mului de coaching s-au repetat evaluările (post test) urmând 
să se efectueze diferenţele.

Rezultate: Rezultatele obţinute în urma acestui studiu au 
demonstrat că această paradigmă de coaching bazat pe evi-
denţe are efect asupra modului în care managerii îşi fixează 
obiectivele pe termen scurt şi lung, calitatea vieţii, capaci-
tate de autoreglare şi îndeplinirea obiectivelor. Coachingul 
determină focalizare pe acţiunile care aduc rezultate imedia-
te şi creşte nivelul de autoreglare. În final managerii, învaţă 
o serie de tehnici de autoajutorare şi gestionează cu detaşare 
emoţională convingerile autodistrictve care stau la baza eşe-
curilor reale sau închipuite.

Concluzii: Concluziile obţinute ne ajută să înţelegem cum 
anume funcţionează coachingul bazat pe dovezi şi eficacita-
tea lui pe termen lung.
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iD: orl-35

Percepţii ale culturii organizaţionale în mediul românesc, analiza 
comparativă a două modele teoretice
Anda Niculescu, Andreea Badragan, Mihaela Bucur, Claudia Fediuc, 
Andreea Luca, Oana Pricop, Anda Prodan, Iulia Prusu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:
Cultura organizaţională este un concept care ajută la în-
ţelegerea mediului organizaţional. Obiectivul studiului de 
faţă este de a descrie etapele construirii unui instrument de 
analiză a culturii organizaţionale şi de a analiza comparativ 
două modele teoretice (Quinn & Cameron 1999; Denison, 
1990). 

Cercetarea s-a realizat pe un lot de 210 angajaţi din 6 fir-
me şi 2 instituţii din diferite domenii, fiind aplicate două 
instrumente cantitative: „Competing Values Framework” 
(Cameron & Quinn, 1999) şi chestionarul C.O. realizat 

de noi pornind de la modelul teoretic propus de Denison 
(1990). Rezultatele aduc în prim plan existenţa a 2 factori 
distincţi, cu o consistenţă internă bună, rezultaţi în urma 
analizei factoriale exploratorii. Adăugând la cei 2 factori ai 
culturii organizaţionale identificaţi de noi pe cei evaluaţi cu 
ajutorul chestionarului C.V.F., în cadrul unei analize facto-
riale exploratorii, putem identifica un nou model explicativ 
al culturii organizaţionale pentru mediul românesc. Astfel 
am surprins o serie de asemănări/deosebiri între modelele 
teoretice care au stat la baza studiului nostru.
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Inteligenţa socială – modelarea empirică a unui chestionar standardizat
Ana-Maria Preda, Ariadna Mancas, Mihaela Chiorescu, Ancuta Slatineanu, Mirela Susnea, Claudia Fediuc,  
Roxana Acatrinei, Adina Roman, Claudia Tataru, Georgeta Margasiu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:
Obiective: Studiul a avut ca obiectiv construirea unui ches-
tionar standardizat autohton de evaluare a inteligenţei so-
ciale. Chestionarul construit îşi propune să identifice per-
soanele cu o mai mare capacitate de integrare şi relaţionare 
în lucrul cu ceilalţi în cadrul unei organizaţii, fiind util în 
procesul selecţiei de personal. Conceptele utilizate în funda-
mentarea teoretică şi în construcţia acestei probe au fost cele 
adiacente conceptului de inteligenţă socială, şi a factorilor 
săi: dependenţa emoţională, persuasiune, managementul 
conflictelor, cooperare şi munca în echipă, autoevaluare co-
rectă şi formarea de relaţii avantajoase. Chestionarul a fost 
construit pe baza modelului lui Goleman privind inteligen-
ţa emoţională, la care a fost adăugat factorul de dependenţă 
emoţională. 

Metode: Metodele utilizate au fost cele specifice construcţi-
ei şi validării primare a unei astfel de probe: cele de definire 
şi descriere a dimensiunilor cheie, de modelare a itemilor, 
de verificare a validităţii de conţinut (proba experţilor) etc. 

Chestionarul rezultat a fost aplicat pe un lot de 350 subiecţi 
din cadrul populaţiei generale. Pentru verificarea validităţii 
chestionarului, acesta a fost aplicat împreună cu o scală de 
dezirabilitate socială, fiind analizate relaţiile dintre rezulta-
tele la cele două probe. Sunt descrise şi diferenţele obţinute 
în scorurile pentru cele două dimensiuni în funcţie de vari-
abilele vârstă, sex, studii şi nivel de venituri.

Rezultate: Rezultatele obţinute confirmă identificarea 
a 6 factori care compun inteligenţa socială: dependenţa 
emoţională, persuasiune, managementul conflictelor, 
cooperare şi munca în echipă, autoevaluare corectă şi 
formarea de relaţii avantajoase, factori corespondenţi ai 
conceptelor descrise în literatura de specialitate.

Concluzii: Concluziile principale ale acestui studiu insistă 
pe sublinierea utilităţii unei astfel de probe autohtone, 
valide, utilă pentru identificarea persoanelor cu cele mai 
bune capacităţi de colaborare şi relaţionare în context 
organizaţional.
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Validitatea concurentă a unei probe de dezirabilitate socială – DS10
Ioana Simona Boghiţoiu, Alexandra Macarie, Andreia Ungurean, Alexandra Sava, Andreea Astani, Ana Maria Buhaianu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:
Studiul a avut ca obiectiv validarea şi perfecţionarea unei 
probe autohtone de evaluare a dezirabilităţii sociale, urmă-
rind trei factori : managementul impresiei, amăgirea de sine 
şi utilitatea, descrişi şi în literatura de specialitate. Acest stu-
diu vine în continuarea unui alt demers, prezentat în 2009, 
privind procedura detaliată de construcţie a chestionarului. 
Vizând optimizarea probei, care iniţial conţinea 126 itemi, 
am realizat proba experţilor pentru a verifica validitatea de 
conţinut dar şi în încercarea de a reduce numărul de itemi 
din fiecare factor la 15, păstrând itemii cei mai pertinenţi. 
Partea cea mai consistentă a studiului o reprezintă traduce-
rea şi adaptarea a două probe consacrate de măsurare a de-
zirabilităţii sociale, BIDR şi Inventarul Crowne-Marlowe, 
şi aplicarea împreună cu DS10, chestionarul construit de 
noi, pentru a verifica validitatea concurentă. Baza de date 

rezultată a fost analizată utilizând metoda corelaţiei, pentru 
a investiga existenţa unor legături valide între probe asemă-
nătoare. Validitatea concurentă a probei a fost testată de 
asemenea utilizând metoda analizei factoriale confirmatorii. 
În plus, am analizat din nou consistenţa internă a chesti-
onarului prin calcularea coeficientului Alpha Cronbach şi 
structura tridimensionala a probei prin metoda analizei fac-
toriale exploratorii. În urma analizei bazei de date, rezulta-
tele prezintă imaginea unei probe solide atât din punct de 
vedere a validităţii concurente, cât şi a consistenţei interne, 
cu o structură factorială stabilă şi bine definită, pe cei trei 
factori vizaţi: managementul impresiei, amăgirea de sine şi 
utilitatea. În final vom prezenta relaţiile celor trei factori cu 
variabilele vârstă, sex, studii şi nivel de venituri.
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Rolul psihologului în firme şi instituţii, percepţiile managerilor români în 
2009
Boghiţoiu Ioana Simona, Ticu Constantin
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:
Acest studiu a fost realizat în cursul anului 2009 în partea 
de nord-est a României (judeţele din Nord-Estul Moldo-
vei). Obiectivul principal al acestei anchete a fost identifica-
rea percepţiilor pe care managerii le au despre psiholog, ca 
specialist care activează în cadrul unei organizaţii. Pe lângă 
cuvintele cheie asociate imaginii psihologului în firmă /in-
stituţie s-au urmărit şi aşteptările managerilor privind com-
petenţele psihologului în firme /instituţii, frecvenţa şi moti-
vele apelării la servicii de consultanţă /formare şi intenţia de 
a apela pe viitor la astfel de servicii. Cercetarea s-a efectuat 
pe un lot de 275 manageri sau membri ai echipei manage-

riale. Metoda utilizată a fost cea a chestionarului de opinii. 
Rezultatele obţinute ne permit atât descrierea percepţiilor 
şi aşteptărilor managerilor cu privire la rolul psihologului 
practician în organizaţii cât şi analiza comparativă a acestor 
aşteptări şi percepţii în funcţie de mărimea firmei şi profilul 
acesteia. Aceste date pot sta la baza construcţiei unei strate-
gii de (re)definire a competenţelor finale pe care psihologii 
trebuie să le aibă la finalul studiilor academice sau la baza 
creării unei strategii de promovare a imaginii psihologului 
practician printre managerii români.
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Fundamente teoretice ale coaching-ului. Eficienţa coaching-ului pentru 
persoane cu funcţii de conducere
Lucia Raţiu, Adriana Băban
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumat:
Lucrarea oferă o analiză critică a studiilor de coaching, cu 
scopul de sumariza modele teoretice ce susţin cercetările, de 
a identifica rezultatele în domeniu şi de a prezenta mecanis-
mele de schimbare şi de eficientizare a coaching-ului.

Aria de aplicaţii ale coaching-ului se întinde de la dezvolta-
rea unui set specific de abilităţi pentru funcţionarea perso-
nală eficientă, la dezvoltarea carierei. Organizaţiile investesc 
din ce în ce mai mult în coaching, ca instrument adecvat 
pentru sporirea implicării angajaţilor, a stării de bine şi a 
performanţei profesionale. Până în prezent, cercetările au 
indicat efecte pozitive ale intervenţiei asupra clienţilor, deşi 
există o mare diversitate în ceea ce priveşte atât factorii in-
vestigaţi, cât şi instrumentele de măsurare. Rezultatele efici-
enţei coaching-ului pentru persoane cu funcţii de conducere 
pot fi încadrate în trei categorii: (a) modificări ale compor-

tamentului de conducere; (b) percepţia clientului privind 
procesul de coaching; (c) măsura obiectivă a performanţei. 
Ca rezultate distale sunt echilibrul muncă-viaţă şi starea de 
bine, reducerea stresului şi o mai bună aliniere a scopurilor 
personale la scopurile şi misiunea organizaţională.

Rezultatele raportate în literatură sunt încă insuficiente pen-
tru a concluziona asupra relaţiei dintre anumiţi factori şi 
beneficiile coaching-ului. Sinteza literaturii subliniază lip-
sa unei coerenţe teoretice în fundamentarea coaching-ului, 
precum şi proliferarea unor multitudini de modele şi meto-
de în coaching. În ciuda acestei inconsistenţe teoretice, exis-
tă un consens privind beneficiile intervenţiei de coaching 
pentru persoane cu funcţii de conducere, atât la nivel perso-
nal, cât şi la nivel organizaţional.
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Contractul psihologic ca mediator între cultura organizaţională şi 
angajamentul organizaţional în contextul muncii din România
Alexandra Borcea, Andreea Buşecan, Claudia Rus
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumat:
Obiective: Cultura organizaţională influenţează respecta-
rea contractului psihologic prin sistemul de valori şi norme 
existente în cadrul unei organizaţii. Respectarea contracte-
lor psihologice va influenţa atitudinile şi comportamentele 
organizaţionale, prin creşterea angajamentului personalului 
faţă de organizaţie. Angajamentul, ca trăsătura psihologică 
ce caracterizează relaţia dintre organizaţie şi membrii săi, 
este influenţat de cultura organizaţională, prin interiorizarea 
practicilor organizaţionale.

Metode: Acest studiu utilizează un design corelaţional în 
examinarea efectelor mijlocitoare ale contractului psiholo-
gic asupra culturii şi asupra angajamentului organizaţional. 
Populaţia ţintă a acestui studiu este alcătuită din angajaţii 
mai multor companii din România, numărul acestora ri-
dicându-se până aproape la 200 persoane. Au fost folosite 
chestionare cotate pe scala Likert cu 5 puncte. Chestiona-
rele au fost utilizate pentru a măsura cele trei variabile, şi 
anume: contractul psihologic, cultura organizaţională şi an-

gajamentul organizaţional. Acestea au fost aplicate faţa în 
faţa şi on-line. Toate instrumentele au fost supuse erorii de 
măsurare, fiindu-le verificate atât fidelitatea cât şi validita-
tea, acestea prezentând valori crescute.

Rezultate: Rezultatele studiului sunt consistente cu predic-
ţiile făcute pe baza ipotezelor, şi anume, o cultură organi-
zaţională puternică influenţează în mod pozitiv respectarea 
contractelor psihologice. La acest nivel, putem spune că 
există diferenţe semnificative între contractele relaţionale şi 
cele tranzacţionale.

Concluzii: Acest studiu examinează rolul contractului psi-
hologic ca şi mediator al culturii organizaţionale faţă de an-
gajamentul organizaţional. Toate ipotezele noastre au fost 
confirmate, aceste rezultate fiind susţinute şi de alte studii 
empirice (Black, 1999; Sturges et al., 2005; McDonald şi 
Makin, 1999).
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Adaptarea pentru populaţia României a Job Stress Survey (JSS)
Raluca Livinţi, Dragoş Iliescu
D&D/Testcentral

Rezumat:
Cercetarea a avut ca obiect adaptarea pentru populaţia ro-
mânească a instrumentului psihometric Job Stress Survey 
(JSS, Spielberger & Vagg, 1999), instrument proiectat pen-
tru evaluarea surselor generale ale stresului ocupaţional. În 
acest scop, JSS a fost administrat unui număr de N=1533 
de persoane (N=741 de bărbaţi şi N=792 de femei) cu vârste 
cuprinse între 18 şi 63 de ani. Participanţii sunt angajaţi ai 
unui număr de 108 de organizaţii, atât din domeniul pu-
blic, cât şi din cel privat, atât fără, cât şi cu funcţii executive. 
Independent de trasarea eşantionului normativ pentru po-
pulaţia românească, JSS a mai fost aplicat unui număr de 
N=53 de top manageri.

Colectarea datelor s-a desfăşurat între februarie 2008 şi 
aprilie 2009. Cu ajutorul datelor colectate s-au calculat fi-

delitatea prin metoda consistenţei interne şi validitatea de 
construct prin intermediul analizei factoriale exploratorii şi 
confirmatorii. Datele obţinute sunt în concordanţă cu cele 
obţinute pentru eşantionul normativ american original. 

Datele colectate au permis şi studierea diferenţelor atât în 
ceea ce priveşte scorurile obţinute pentru scalele JSS, cât şi 
a surselor generale ale stresului ocupaţional pentru bărbaţi 
vs. femei, persoane angajate în organizaţii din mediul privat 
vs. persoane angajate în organizaţii din mediul public şi per-
soane fără funcţii executive vs. persoane cu funcţii executive. 
Interesante sunt şi diferenţele obţinute pentru scalele JSS, 
precum şi sursele specifice ale stresului ocupaţional, între 
populaţia României şi populaţia americană. Aceste diferenţe 
reflectă climatul socio-economic din cele două state.
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Ce înseamnă să ai încredere în colegii tăi? O cercetare exploratorie bazată 
pe metodologia „grounded theory”
Daniela Andrei, Catalina Oţoiu, Ana-Ştefania Isailă, Adriana Băban
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumat:

Obiective: Înţelegerea fenomenelor care pot determina sau 
influenţa cooperarea umană este esenţială pentru studiul 
echipelor de lucru. În ciuda importanţei pe care conceptul 
de încredere o are pentru înţelegerea funcţionării relaţiilor 
interpersonale şi a cooperării, există un număr mai restrâns 
de cercetării care să adreseze rolul încrederii în formarea 
echipelor de lucru si în derularea proceselor de grup. Scopul 
acestui studiu a fost acela de a investiga încrederea în cadrul 
echipelor de lucru pentru a ajunge la o înţelegere contextu-
alizată a modului în care acest fenomen apare şi se dezvoltă 
în cadrul unor echipe temporare de proiect. 

Metode: Au fost realizate nouă interviuri de adâncime cu 
studenţi care au participat în echipe temporare de cercetare. 
În cadrul interviurilor s-a urmărit obţinerea unor descrieri 
detaliate a proceselor de muncă în cadrul acestor echipe şi a 
modului în care s-a format încrederea în colegii de echipă. 
Datele obţinute au fost analizate prin prisma metodologiei 
”grounded theory”. 

Rezultate: Un model al formării încrederii a putut fi elabo-
rat pe baza modului în care participanţii şi-au descris experi-
enţele proprii cu privire la formarea încrederii în echipele în 
care au lucrat. Cele mai importante aspecte puse în evidenţă 
de rezultatele noastre se referă la importanţa procesărilor 
implicite pentru formarea încrederii dar şi la caracterul di-
namic al acestui proces. 

Concluzii: Rezultatele obţinute contribuie la o mai bună 
înţelegere a procesului de formare a încrederii în echipe 
de lucru şi ne permit să extragem un model conceptual al 
încrederii în contextul specific al echipelor temporare de 
cercetare. Rezultatele noastre integrează conceptualizările 
existente dar reuşesc de asemenea să pună în evidenţă două 
aspecte mai puţin evidenţiate în literatura de specialitate: 
caracterul dinamic şi importanţa proceselor implicite.
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Testarea structurii factoriale a Behavioral Trust Inventory (BTI)
Cătălina Oţoiu, Claudia Rus, Ştefania Isailă, Horia D. Pitariu, Daniela Andrei
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumat:
Obiective: Lucrarea de faţă face parte dintr-o cercetare mai 
amplă care urmăreşte analiza instrumentelor utilizate, pe 
populaţia din România, pentru măsurarea încrederii orga-
nizaţionale. Astfel, studiul îşi propune să identifice în ce 
măsură structura factorială propusă de Gillespie (2003) se 
păstrează şi pentru varianta românească a Behavioral Trust 
Inventory (BTI). 

Metode: BTI a fost aplicat pe un eşantion de 147 de parti-
cipanţi din cadrul unei companii din domeniul industrial. 
Datele obţinute au fost analizate folosind ecuaţiile structu-
rale pentru testarea modelului structural şi modelului de 
măsurare (measurement model) care stau la baza instrumen-
tului. 

Rezultate: Analiza factorială confirmatorie iniţială nu sus-
ţine structura bifactorială propusă de Gillespie (2003), nici 

pentru varianta de 10 itemi a instrumentului şi nici pentru 
cea completă, de 15 itemi. Niciunul dintre indicatorii de 
potrivire testaţi nu are valori care să corespundă valorilor 
de referinţă care indică adecvarea modelului. Demersul de 
analiză confirmatorie a fost continuat cu un demers explora-
tor pentru identificarea unui nou model care să explice mai 
bine datele culese. 

Concluzii: În urma analizelor confirmatorii şi explorato-
rii realizate s-au identificat o serie de probleme la nivelul 
conţinutului variantei adaptate pentru România a instru-
mentului. Rezultatele iniţiale obţinute ne-au determinat 
să continuăm analiza instrumentului, folosind un eşantion 
mai numeros şi realizând o analiză comparativă cu un alt 
instrument consacrat în studiile asupra încrederii şi anume 
Organizational Trust Inventory (OTI).
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Proiectarea unei strategii de selecţie a personalului militar care activează în 
forţele speciale
Dorina Coldea
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Obiectivul general al studiului este proiectarea 
unei strategii de selecţie a cadrelor militare care activează 
în cadrul forţelor speciale. Obiectivele specifice sunt analiza 
muncii;  studiul criteriilor de eficienţă profesională;  selecţia 
şi construirea testelor psihologice pentru scopul sus-menţi-
onat;  validarea concurentă a instrumentelor de selecţie şi  
proiectarea strategiei de selecţie

Metode: Metodele utilizate sunt: (1) metode specifice de 
analiza muncii  (studiul documentelor, interviul, observaţia, 
FJAS, programul EUTERPE); (2) metodologia specifică de 
construire a unor fişe de apreciere a performanţelor profesi-
onale (SEAC şi SESM);  (3) metodologia aferentă proiectă-
rii unui test de aptitudini cognitive; (4) analiza factorială a 
testelor de aptitudini incluse în cercetare; (5) includerea tes-
telor analizate într-o baterie de teste şi validarea concurentă; 
(6) măsurarea utilităţii bateriei de teste în cadrul procesului 
de selecţie.

Rezultate: Rezultatele analizei muncii, atât a celei orientată 
pe sarcină cât şi a celei orientată pe ocupantul postului de 
muncă, au fost integrate într-o fişă de post, fiind exploata-
te conform modelului clasic de selecţie în operaţionalizarea 

variabilelor criteriu şi predictor.  Astfel, pentru măsurarea 
performanţelor profesionale s-a apelat la expertiza cadrelor 
militare aflate în studiu, cu menţiunea că fişa de apreciere cu 
ancore comportamentale şi cea standard mixată au surprins 
atât aspecte specifice performanţei tehnice, cât şi celei con-
textuale. În procesul de validare atât a fişei SEAC, cât şi a 
bateriei de teste au fost introduse şi criterii obiective de per-
formanţă, care au adus plus valoare demersului de cercetare. 
Proiectarea bateriei de teste pentru selecţie a presupus pe 
lângă introducerea unor teste consacrate şi dezvoltarea unui 
test situaţional de aptitudini cognitive, iar pentru investi-
garea trăsăturilor de personalitate specifice acestei categorii 
profesionale inventarele CPI şi 16PF. Au fost dezvoltate trei 
modele de predicţie, utilitatea acestora fiind cuprinsă între 
0,18 şi 0,29.

Concluzii: Un profil psiho-moral şi aptitudinal corespun-
zător dublat de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniu, 
deprinderi corecte, formate şi susţinute de nenumărate ore 
de studiu şi de antrenamente executate în condiţii cât mai 
apropiate de realitate reprezintă ingredientele necesare pen-
tru realizarea cu succes a misiunilor de luptă specifice acestei 
categorii profesionale.
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Implicaţiile consumului de droguri asupra mediului organizaţional
Pompiliu Postu

Rezumat:
Obiective: Lucrarea îşi propune să investigheze efectele 
consumului de droguri asupra atitudinii şi comportamen-
tului consumatorului precum şi  implicaţiile  pe care aceste 
componente le pot avea la nivel organizaţional. Deaseme-
nea, îşi propune  să  delimiteze acei indicatori relevanţi pe 
care, consumatorul de droguri, fie el şi ocazional, îi poate 
prezenta, astfel încât cunoaşterea lor să permită o mai bună 
identificare a unei eventuale situaţii de risc pentru organi-
zaţie.

Metode: Pentru atingerea obiectivelor specificate au fost 
analizate rezultatele studiilor efectuate la nivel naţional şi 
local, prin prisma modelelor teoretice explicative cu privire 
la consumul de droguri.

Rezultate: Există o prevalenţă mai ridicată a consumului 
de droguri în rândul persoanelor care prezintă, pe de-o par-
te o relaţie mai fragilă cu cultura majoritară, iar pe de altă 
parte, o socializare mai ridicată în cadrul unor subculturi, 
prin prisma unor valori compatibile anterioare, ce tolerează 
/ promovează consumul de droguri. Ruptura faţă de valorile 
tradiţionale şi aderenţa la valorile unui subculturi se asociază  
cu anumiţi indicatori atitudinali, comportamentali şi situ-

aţionali. Socializarea anticipativă în cadrul unor subculturi 
care tolerează / promovează consumul de droguri, prin pris-
ma unor valori anterioare compatibile cu cele ale subculturii 
de acest tip, generează anumite elemente specifice la nivelul 
personalităţii individului ce îi guvernează comportamentul 
ulterior, ce poate antrena efecte în planul organizaţiei din 
care face parte.

Concluzii: Consumul de droguri apare pe fondul unei rup-
turi a individului faţă de cultura majoritară şi a unei socia-
lizări în cadrul grupurilor ce tolerează / promovează consu-
mul de droguri, socializare ce se produce în timp, pe baza 
unor similitudini între valorile pe care individul le deţine şi 
cele care aparţin subculturii în care este socializat. Acest pro-
ces de socializare în cadrul unei astfel de subculturi îşi pune 
amprenta asupra personalităţii individului, chiar dinainte ca 
el să debuteze în consumul de droguri sau chiar dacă o face 
ocazional. Aceste elemente ale personalităţii vor determina 
modul său de raportare şi reacţie la situaţiile din câmpul 
organizaţional. Analiza lor a determinat identificarea, atât a 
unor aspecte pozitive cât şi negative pentru organizaţia din 
care un consumator de droguri, fie el şi ocazional, poate face 
parte la un anumit moment dat.
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iD: orl-46

Procesul de adaptare şi normare al testului DDDI în România
Camelia Ionescu
D&D/Testcentral

Rezumat:

Screener-ul The Dula Dangerous Driving Index (DDDI, 
Chris S. Dula, PhD, 1999) a fost tradus, adaptat şi nor-
mat pe populaţia română în perioada aprilie 2008 şi fe-
bruarie 2009, pe un eşantion de N=953 participanţi: 599 
bărbaţi (62.85%) şi 354 femei, cu vârste între 18 şi 77 ani 
(m=33.21, SD=9.85). 

Adaptarea DDDI în România a avut ca obiective realizarea 
unei traduceri şi normări coerente şi asigurarea faptului că 
DDDI poate fi utilizat de practicienii români, ca instru-
ment de screening pentru situaţiile de distorsiune pozitivă. 
S-a realizat pilotarea lui pe un eşantion de necesitate de 142 
şoferi. Au fost calculate statistici psihometrice, precum fi-

delitatea scalelor, intercorelaţiile acestora şi a fost rulată o 
analiză factorială. Valorile obţinute au fost satisfăcătoare şi 
s-a trecut la faza de normare.

Eşantionul normativ este departajabil în funcţie de gen, 
vârstă, etnie, nivelul educaţiei, tipul şoferului şi categoria 
carnetului de conducere. În această prezentare veţi găsi co-
relaţiile scalelor DDDI cu vârsta şi vechimea, şi diferenţele 
semnificative în funcţie de gen, sau de tipul şoferului, dar 
şi informaţii despre fidelitate şi validitate. Analiza factorială 
confirmatoare rezultă la un nivel de potrivire de GFI=.78 
şi o rădăcină a pătratelor erorilor de RMSEA = .052 într-o 
soluţie cu trei factori.
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iD: orl-47

Valoarea adăugată a CPI-260 şi GAMA în selecţia profesională
Nicole Predulea, Daniela Vercellino, Elena Vizireanu
Direct Management

Rezumat:
Obiective: Lucrarea de faţă are atât un obiectiv de ordin 
teoretic cât şi unul de ordin practic. Obiectivul teoretic a 
constat în testarea validităţii incrementele pe care o aduce 
testul GAMA (General Ability Measure for Adults, Nagli-
eri, Achilles & Bardos, 1997) şi CPI™ – 260 (California 
Psychological Inventory, Gough, 2002) în cadrul unui sis-
tem de selecţie profesională. Obiectivul practic a constat în 
a demonstra că această baterie de instrumente psihologice 
poate reduce considerabil rata de eroare în procesul de se-
lecţie, raportată la rata de retenţie a personalului angajat şi 
evaluarea performanţelor profesionale.

Metode: Chestionarul CPI – 260 a fost administrat unui 
eşantion de 66 participanti, cu vârste cuprinse între 24 şi 
44 ani. Ulterior, unui eşantion de 31 participanţi li s-a ad-

ministrat testul GAMA. Au fost culese date privind perfor-
manţă lor anuală (bazată pe două aplicări ale sistemului de 
evaluare a companiei, evaluări care se realizează la şase luni); 
sistemul de evaluare utilizat de companie este similar scale-
lor de evaluare cu ancore comportamentale.

Rezultate: S-a constatat că implementarea celor două in-
strumente în cadrul procesului de selecţie duce la scăderea 
drastică a fluctuaţiei de personal, mai ales după implemen-
tarea testului GAMA.

Concluzii: Se sugerează că utilizarea instrumentelor psi-
hologice validate în procesul de selecţie creşte puterea de 
predicţie a sistemului în raport cu evaluările profesionale 
ulterioare şi în raport cu stabilitatea pe post.
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iD: orl-48

Relaţia dintre insecuritatea muncii şi comportamentele contraproductive şi 
proactive in actualul context economic
Claudia Rus, Horia Pitariu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumat:

Obiective: Obiectul general al studiului constă în investiga-
rea efectului predictiv al insecurităţii calitative şi cantitative 
a muncii asupra comportamentelor contraproductive şi pro-
active manifestate de angajaţi în activitatea lor de muncă, în 
condiţiile în care se controlează influenţa vârstei, genului, 
vechimii în organizaţie şi a deţinerii unei funcţii de condu-
cere în cadrul organizaţiei. Mai specific, se va urmări:

 – Examinarea efectului predictiv al insecurităţii canti-
tative şi calitative a muncii asupra comportamentelor 
contraproductive organizaţionale şi interpersonale

 – Examinarea efectului predictiv al insecurităţii canti-
tative şi calitative a muncii asupra comportamentelor 
proactive manifestate de la locul de muncă (cererea 
de feedback, preluarea responsabilităţii, prevenirea 
de probleme, susţinerea opiniei, ajutarea celorlalţi 
angajaţi, monitorizarea feedbackului, inovare indivi-
duală şi scanare stategică)

Metode: În studiul de faţă au fost incluşi 93 de angajaţi 
din domeniul producţiei de bunuri cosmetice, participarea 

la studiu fiind voluntară. Participanţii au completat o scală 
de evaluare a insecurităţii cantitative a muncii (De Witte, 
2000), una de măsurare a insecurităţii calitative a muncii 
(Goldberg & Williams, 1998), Chestionarul de evaluare 
al comportamentelor contraproductive în muncă (Spector, 
1996) şi un instrument format din opt scale pentru măsu-
rarea comportamentelor proactive manifestate de angajaţi 
la locul de muncă. Prelucrarea datelor colectate s-a realizat 
prin intermediul programului statistic SPSS, utilizându-se 
analiza de regresie multiliniară ierarhică. 

Rezultate: Datele obţinute au evidenţiat faptul că angajaţii 
care se îngrijorează mai intens privind continuitatea sluj-
bei lor în viitor vor manifesta mai frecvent comportamente 
contraproductive interpersonale în activitatea lor de muncă 
(β= .40, p‹.01). În schimb, participanţii care percep o ame-
ninţare mai puternică a calităţii angajării lor vor manifesta 
mai rar comportamente precum preluarea responsabilităţii 
(β= -.26, p‹.05), prevenirea de probleme la locul de mun-
că (β= -.23, p‹.05) şi inovarea individuală (t= -.22, p‹.05) 
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în comparaţie cu cei care un grad mai mare de siguranţă a 
slujbei lor.

Concluzii: Aceste rezultate sugerează faptul că, în actualul 
context economic, cele două forme ale insecurităţii muncii 
prezic comportamente diferite pe care angajaţii le manifestă 
la locul lor de muncă. Insecuritatea muncii are un impact 
negativ asupra comportamentelor angajaţilor, chiar şi în 

condiţiile în care se controlează influenţa vârstei, a genului, 
a vechimii în organizaţie şi a deţinerii unei funcţii de con-
ducere în cadrul organizaţiei. Pornind de la ceste rezultate, 
se pot contura câteva direcţii privind elaborarea unor in-
tervenţii care să permită pe de o parte reducerea costurilor 
organizaţionale asociate comportamentelor indezirabile ale 
angajaţilor, iar pe de altă parte să asigure o bună calitate a 
vieţii angajatului la locul său de muncă.
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iD: orl-49

Încrederea - un concept greu de definit
Ştefania Isailă, Horia Pitariu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumat:
Încrederea este un fenomen psihologic care are efecte bene-
fice atât la nivelul relaţiilor interpersonale cât şi la nivelul 
echipelor de lucru sau la nivel organizaţional. Deşi variatele 
definiţii ale încrederii prezintă unele elemente comune, mo-
mentan nu există o definiţie a încrederii unanim acceptată. 
Divergenţele existente în literatură cu privire la definirea 
acestui concept constituie  motivaţia demersului nostru de 
clarificare a bazei teoretice care stă la baza cercetării încrede-
rii în diferite domenii.  După o trecere în revistă a diferitelor 
definiţii ale încrederii, lucrarea de faţă propune două soluţii 

complementare de integrare a rezultatelor obţinute până în 
acest moment în literatura de specialitate: abordarea încre-
derii interpersonale din perspectiva prelucrărilor conştiente 
şi inconştiente de informaţie şi abordarea încrederii în grup 
ca stare emergentă. Cadrul teoretic propus oferă o mai bună 
înţelegere a fenomenului încrederii precum şi noi direcţii ce 
pot fi investigate. În încheierea lucrării sunt precizate impli-
caţiile demersului nostru pentru cercetările teoretice şi prac-
tice ale încrederii interpersonale şi la nivel de grup restrâns. 



Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Bucureşti, 2010

74

iD: orl-50

Analiza climatului organizaţional, calităţi psihometrice şi aplicabilitatea 
unei probe standardizate de evaluare
Ticu Constantin, Anda Niculescu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:
Obiective: Experienţa în activitatea de consultanţă în do-
meniul diagnozei organizaţionale coroborată cu analiza li-
teraturii de specialitate ne-a permis construirea şi validarea 
unei probe standardizate de evaluare a climatului organi-
zaţional – „Sistem ECO” -  probă extrem de utilă pentru 
activitatea de consultanţă organizaţională. Chestionarul Sis-
tem ECO permite descrierea climatului organizaţional prin 
intermediul a 14 factori distincţi. 

Metode: Studiile de confirmare a calităţilor psihometrice a 
probei s-au efectuat în mai multe etape, fiind analizaţi  1113 
angajaţi din 27 de organizaţii (în 2007) şi apoi 1015 anga-
jaţi din 26 de organizaţii (în 2008). 

Rezultate: În prezentul studiu prezentăm o analiză realizată 
în 2009 pe un lot de 2119 subiecţi, provenind din 56 de 
firme şi instituţii diferite. Analiza factorială exploratorie de 
ordinul doi ne indică o soluţie cu un singur factor secundar 
ceea ce confirmă faptul că cele 14 dimensiuni operaţionali-
zate de noi se subsumează unui factor unic: „climat organi-
zaţional”. Analiza factorială confirmatorie ne arată că itemii 
şi factorii probei „Sistem ECO” se integrează într-un model 
predictiv valid, cu indice RMSEA de .054. 

Concluzii: În final sunt descrise câteva dintre aplicaţiile 
acestei probe în activitatea de diagnoză organizaţională, in-
clusiv cele legate de  evaluarea stilului de leadership mani-
fest.
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iD: orl-51

Chestionarul Big Five Plus - date relevante ale validităţii concurente
Ticu Constantin, Alexandra Macarie, Alexandra Gheorghiu, Andreea Iordache, Catalin Potlog
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:

Obiective: În demersul de verificare a calităţilor psihome-
trice a unei chestionar autohton de evaluare a personalităţii, 
chestionar construit după modelul Big Five (Constantin si 
colab., 2008a, 2008b), ne-am propus analiza validităţii con-
curente a acestei probe.

Metode: Am definit un design de cercetare în care am decis 
aplicarea, alături de Chestionarul Big Five©plus construit 
de noi, a altor trei chestionare psihologice consacrate rea-
lizate după modelul Big Five: Chestionarul DECAS (Sava, 
2008), Chestionarul I.P.I.P. (Goldberg, 1999) şi Inventa-
rul de Personalitate NEO PI-R (Costa, şi McCrae, 1987).  
Chestionarele menţionate au fost aplicate pe un lot de 507 

subiecţi, excepţie făcând doar Inventarul de Personalitate 
NEO PI-R care a fost aplicat pe un lot de 293 de subiecţi.

Rezultate: Analiza factorială confirmatorie, care a vizat fac-
torii omologi ale celor 4 chestionare, ne arată că datele obţi-
nute confirmă existenţa celor 5 factori latenţi (Extraversiune 
Agreabilitate, Conştiinciozitate, Nevrozism şi Deschidere), 
obţinând un model predictiv valid. Acelaşi tip de analiză 
aplicată, de această dată, pentru verificarea modelului fac-
torial propus de Chestionarul Big Five©plus ne confirmă 
gruparea celor sub-factorilor chestionarului pe cei 5 factori 
principali şi ne oferă sugestii interesante privind posibile 
strategii de optimizare a probei.
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iD: Pos-01

Inteligenţa, personalitatea şi potenţialul de învăţare - predictori ai eficienţei 
în formare
Miruna Andreescu, Irina Gheorghe, Irina Gioabă, Eva Piroşcă
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: În ce măsură inteligenţa şi factorii de persona-
litate ai unui individ influenţează potenţialul de învăţare al 
acestuia? Interdependenţa între primele două constructe a 
fost analizată în numeroase studii, la fel şi legătura dintre 
educabilitate şi inteligenţă. Având deja acest background, 
cercetarea de faţă îşi propune să determine măsura în care 
factorii de personalitate moderează relaţia dintre inteligenţă 
şi educabilitate. Legătura dintre cele trei constructe merită 
studiată cu atenţie, dată fiind „greutatea” pe care fiecare din-
tre ele o are atunci când ne referim la performanţa individu-
ală în mediul organizaţional. 

Metode: Am derulat cercetarea adoptând un design non-
experimental. Am măsurat cele trei variabile pe un nu-
măr de 157 subiecţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 75 ani, 
aplicându-le supravegheat, în hârtie şi creion, următoare-
le instrumente: TEDE 6 (Test d’Evaluation Dynamique de 
l’Educabilité), GAMA (General Ability Measure for Adults) şi 
NEO-FFI (NEO Five-Factor Inventory). 

Rezultate: Analiza statistică a arătat corelaţii semnificative 
între coeficientul de inteligenţă al subiecţilor şi scorul edu-
cabilităţii lor, ceea ce era de aşteptat; totodată, ei sunt strâns 
legaţi de factorii conştiinciozitate şi deschidere către experi-
enţă. Luând în considerare apariţia declinului cognitiv, tre-
buie menţionat faptul că vârsta subiecţilor nu s-a dovedit a 
influenţa în niciun fel educabilitatea.

Concluzii: Depăşind graniţele proceselor psihice cognitive, 
învăţarea, sau mai bine spus dinamica ei este moderată de 
personalitate. Studiul de faţă detaliază cum anume aceasta 
din urmă creează mediul propice pentru educabilitate. Din-
colo de influenţa indubitabilă a coeficientului de inteligen-
ţă, ca facilitator biologic şi psihic al educabilităţii, aceasta 
este întregită în procesualitatea ei de preferinţa pentru va-
rietate şi noutate a individului. În contextul organizaţional 
dar şi în adolescenţă, deschiderea sa către experienţă, trăită 
ca o nevoie pentru cunoaştere, favorizează angajamentul în 
activitatea de învăţare. Pe lângă aceasta, disciplina, organiza-
rea şi grija individului pentru activitatea sa, într-un cuvânt 
conştiinciozitatea, energizează individul şi îi susţin interesul 
pentru educabilitate şi performanţă.
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iD: Pos-02

Banii aduc iluzia fericirii - Impactul venitului asupra nivelului de fericire
Roxana Lucia Zainea
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Numeroase cercetări derulate in Statele Unite ale 
Americii, Europa si Asia au indicat lipsa unei corelaţii sem-
nificative între nivelul venitului şi gradul de fericire al unei 
persoane (Personal Well Being, PWB). Cercetarea de faţă îşi 
propune să observe măsura în care cele doua variabile core-
lează în cazul unei organizaţii din România. 

Metode: Este folosită o metodă nonexperiementală pentru 
a investiga legătura dintre PWB şi nivelul venitului. Au fost 
utilizate date furnizate de un eşantion de 31 de persoane, 
dintre care 19 femei şi 12 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 
20 şi 53 de ani. La momentul testării, subiecţii se aflau în 
actualul loc de muncă de minim 6 luni. Am folosit subscala 
Well Being a testului Quality of Life Inventory pentru a 

măsura nivelul de bunăstare psihologică al subiecţilor. 
Pentru măsura predictorului, nu am luat în calcul sporurile 
sau bonurile de masă, ci doar salariul brut.

Rezultate: Rezultatele au fost în concordanţă cu cele 
obţinute de studiile derulate în străinătate, remarcându-se o 
corelaţie statistică slabă între cele două variabile, respectiv r 
= .332, unde p = .068.

Concluzii: Având în vedere faptul că studiul de faţă a fost 
realizat pe un eşantion redus, putând fi catalogat drept un 
studiu pilot, vom conchide că venitul salarial nu este princi-
pala sursă de fericire (nici) în România.
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iD: Pos-03

Extraversia şi conştiinciozitatea - impactul asupra satisfacţiei la locul de 
muncă
Eva Alexandra Piroşcă
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Prezentul studiu îşi propune să măsoare două 
dintre dimensiunile modelului Big-Five, în relaţie cu satis-
facţia profesională globală resimţită de un individ. Nume-
roase studii indică o corelaţie pozitivă semnificativă între 
aceasta şi, pe rând, factorii Conştiinciozitate, Extraversie, 
respectiv Agreabilitate. De aceea, am ales primii doi factori 
ce corelează pozitiv cel mai puternic cu variabila dependen-
tă: conştiinciozitatea şi extraversia.

Metode: Ipoteza noastră, testată printr-un design non-expe-
rimental, se aliniază rezultatelor existente. În acest scop, 37 
de persoane alese aleator, indiferent de sex şi vârstă, ocupând 
în prezent un loc de muncă în categorii profesionale diferite, 
au primit spre completare on-line două chestionare. Unul 

măsoară personalitatea conform cu modelul Big Five (Big 
Five Markers), iar al doilea, satisfacţia profesională globală 
(Brief Job Satisfaction Measure).

Rezultate: Corelaţia Extraversiei cu satisfacţia profesională 
înregistrează valoarea .15, faţă de “clasicul” .25, iar pentru 
Conştiinciozitate, corelaţia atinge un prag nemairaportat de 
.31, care aparent întăreşte potenţialul predictiv al factorului. 
Ambele însă au un prag de semnificaţie peste p = .05.

Concluzii: Deşi rezultatele obţinute nu susţin ipoteza îna-
intată, ele surprind şi stimulează cercetări extinse şi realizate 
în condiţii cât mai controlate.
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iD: Pos-04

Impactul locului controlului asupra satisfacţiei în muncă
Marina Loredana Marica
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Cercetările anterioare au scos în evidenţă faptul că persoa-
nele cu locul controlului intern prezintă un nivel al satisfac-
ţiei în muncă mai mare. Scopul studiului prezent este de a 
investiga influenţa locului controlului asupra satisfacţiei în 
muncă.

Eşantionul folosit este format din 92 de participanţi din do-
meniile utilaje, montaj, construcţii, tehnologic şi economic. 
Prima ipoteză a studiului este că locul controlului influen-
ţează satisfacţia în muncă, iar a doua este că internaliştii au 
un grad al satisfacţiei în muncă mai mare decât externaliştii. 

Participanţii au fost selectaţi după metoda de eşantionare 
aleatorie simplă.

Satisfacţia în muncă a fost măsurată cu Job Satisfaction Sur-
vey. Locul controlului a fost măsurat cu scala multidimen-
sională Levenson.

În urma analizei datelor s-a ajuns la concluzia că există o 
corelaţie semnificativă între locul controlului şi nivelul sa-
tisfacţiei în muncă.
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iD: Pos-05

Influenţa conştiinciozităţii asupra satisfacţiei în muncă
Delia Georgiana Căpăţînă
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Cercetări anterioare au evidenţiat faptul că persoanele con-
ştiincioase obţin o performanţă în muncă mai mare. Pro-
blema studiată în cadrul acestui studiu este de a investiga 
influenţa conştiinciozităţii asupra satisfacţiei în muncă.

Eşantionul folosit este format din 40 de participanţi, selec-
taţi după metoda de eşantionare aleatorie simplă, atât de 
sex feminin cât şi de sex masculin, din domeniul medical. 
Ipoteza studiului este: un grad mai mare de conştiinciozitate 
influenţează pozitiv satisfacţia în muncă.

Fiecărui participant i-a fost administrat un chestionar de tip 
Big Five Markers pentru măsurarea conştiinciozităţii, şi Bri-
ef Job Satisfaction Measure II pentru a evalua satisfacţia în 
cadrul locului de muncă.

Pentru analiza influenţei conştiinciozităţii asupra satisfacţiei 
în muncă a fost utilizată corelaţia. În urma analizei core-
laţiilor dintre cele două variabile se poate concluziona că 
conştiinciozitatea nu influenţează semnificativ satisfacţia în 
muncă a angajaţilor.
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iD: Pos-06

Fobia de zbor - abordarea terapeutică interdisciplinară
Dragoş Ştefănescu, Cristina Ştefănescu, George Enache, Gabriela Gheorghiu

Rezumat:

Obiective: Noile informaţii şi tehnologii de comunicare 
au oferit posibilităţi neaşteptate în efectuarea intervenţiilor 
psihologice. Această cercetare prezintă nivelul actual al tera-
piei asistate de calculator în tulburările de comportament. 
Nucleul lucrării este dedicat descrierii protocolului de in-
tervenţie (prin expunere asistată de calculator, pentru trata-
mentul fobiei de zbor) din INMAS. Unul dintre obiectivele 
principale este acela de a concepe un tratament scurt, eficace 
si eficient pentru teama de zbor. Sunt prezentate: raţiunea 
fundamentală, conţinutul, structura, evaluarea vederii stere-
oscopice, precum şi eficacitatea / utilitatea clinică a terapiei. 

Metode: Cu privire la conţinut, există trei tipuri de bază ale 
programelor CAT, în afară de acelea care utilizează din ce 
în ce mai mult Internetul (de ex., Schneider, Mataix-Cols, 
Marks, & Bachofen, 2005): (a) versiuni computerizate ale 
programelor auto-asistate sau manuale ale pacienţilor pen-
tru tratamente auto-aplicate, cu contact terapeutic minim, 
(b) programe de tratament administrate prin telefon, cu sis-
teme interactive cu răspuns vocal şi, în sfârşit, (c) tratamente 
care utilizează calculatoarele pentru a reproduce setarea na-

turală în care pacienţii manifestă comportamente problema-
tice (de ex., tratamentele realităţii virtuale).

Rezultate: Rezultatele studiilor noastre indică faptul că ra-
tele de îmbunătăţire clinică a CAFFT (Computer Assisted 
Fear of Flying Treatment) sunt echivalente cu cele obţinute în 
tratamentele din realitate virtuală, pentru frica de zbor. Ar 
fi interesant să se pună într-un contrast direct, eficacitatea 
diferenţială a acestor două variante de expunere şi să se ana-
lizeze raportul cost-eficienţă al acestora, ceea ce va contribui 
la informaţii relevante cu privire la necesitatea lor mai mare 
sau mai mică pentru sistemele puternic imersive, în dobân-
direa unui sentiment de prezenţă sporit, şi modul în care 
acestea sunt legate de potenţialul terapeutic al intervenţiilor, 
din moment ce anumite date oferă o privire succintă asupra 
modului în care relaţia nu este întotdeauna aceea pe care, în 
mod intuitiv am presupus-o.

Concluzii: Frica de zbor nu este o frică unitară, ci mai de-
grabă este considerată ca expresie a diferitelor componente 
de bază, cum ar fi: teama fobică de accidente, înălţimi şi 
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spaţii închise (Howard, Murphy, & Clarke, 1983; van Ger-
wen, Spinhoven, Diekstra, & Dyck, 1997) sau ca expresie 
a altor fobii non-situaţionale sau probleme legate de pani-
că-agorafobie (McNally & Louro, 1992; Wilhelm & Roth, 
1997). Ca urmare, am considerat oportun să se analizeze 

dacă acest aspect, împreună cu alte variabile (caracteristici 
sociodemografice, severitatea fobiei, simptome asociate an-
xietăţii-depresive, etc.), au avut vreo legătură relevantă cu 
rezultatele tratamentului CAFFT.
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iD: Pos-07

Analiza factorilor obiectivi şi subiectivi ai evaluării. Chestionar pentru 
studiul atitudinii elevilor faţă de evaluarea şcolară
Maria-Mihaela Ungureanu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Intervenţia factorului subiectiv nu poate depă-
şi anumite limite ale abaterii de la nivelul corect al evalu-
ării pentru că evaluarea nu este numai un act pedagogic, 
ci şi o interacţiune socială, implicând motivaţii, atitudini 
şi mentalităţi, adică elemente subiective. De asemenea, 
factorii subiectivi, ca parte constitutivă a oricărui fenomen 
socio-uman, a oricărei interacţiuni sociale, sunt parte inte-
grantă şi a procesului evaluării. Educaţia este prin excelenţă 
interacţiune între subiectivităţi, este transfer şi asimilare de 
experienţă care angajează integral personalităţile implicate: 
profesori şi elevi. 

Metode: Lucrarea se fundamentează pe un studiu de caz cu 
tema „Factorii obiectivi /subiectivi ai evaluării” realizat prin 
aplicarea „Chestionarului pentru studiul atitudinii elevilor 
faţă de evaluarea şcolară” pe un eşantion de 250 de elevi 
ai Colegiul Tehnic ”Gheorghe Airinei”, Bucureşti, sector 6, 
din clasele IX-XII, în perioada 12-20 mai 2009.

Concluzii: Este de remarcat că nu există o „inerţie” a natu-
rii, adică elevii nu consideră că notele primite înainte la ace-
eaşi materie influenţează nota obţinută. De asemenea, efec-
tul „halo” în ceea ce priveşte influenţa notelor de la celelalte 
materii este inexistent, iar o pondere relativ ridicată o are 
factorul „disciplina elevilor la ore” (31%). Un grad ridicat al 
obiectivităţii este atestat de procentul ridicat al elevilor care 
consideră că simpatiile şi antipatiile profesorului nu influen-
ţează notarea (62%). Elevii nu sunt de acord, în general, cu 
primirea de note foarte slabe pentru refuzul de a răspunde 
sau pentru acte de indisciplină, cu excepţia copiatului sau 
a suflatului. De asemenea, nu sunt de acord ca răspunsul 
foarte slab sau nepregătirea temelor pentru acasă să fie sanc-
ţionate cu note foarte mici. Este de menţionat atitudinea 
foarte critică pe care elevii o au faţă de copiat, despre care 
spun că poate fi sancţionat cu nota 1 sau 2. Comparând 
răspunsurile, constatăm o anumită convergenţă a lor, ceea 
ce denotă acceptarea de către elevi a motivelor pentru care 
se acordă note foarte slabe. În concluzie, toate cunoştinţele, 
deprinderile, atitudinile transmise au valoare dacă modifică 
nivelul de exigenţă al primitorului.
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iD: Pos-08

Cercetarea climatului organizaţional în serviciile medicale neurochirurgicale
Alexandru V. Ciurea, Eugen Avram, Alexandru Tascu
Universitatea Bucureşti

Rezumat:
Obiectiv: Evidenţierea unor aspecte de specificitate ale cli-
matului muncii în serviciile de neurochirurgie.

Metode: A fost folosită ancheta pe bază de chestionar: au 
fost aplicate chestionare de evaluare a încrederii, angaja-
mentului, relaţiei cu pacienţii, stresului organizaţional. 

Rezultate: Rezultatele indică sursele de stres organizaţional 
(ex. dotarea materială, salarizarea), angajament organizaţio-
nal (pronunţat de continuitate şi afectiv), satisfacţie (ex. re-
laţiile colegiale sunt o sursă majoră de satisfacţie). Alte date 
inferentiale sunt analizate.
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iD: Pos-09

Stresul în domeniul medical. Analiză comparativă
Ioana-Maria Sacagiu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: Scopul acestei cercetări este de a verifica dacă 
există diferenţe semnificative ale nivelului stresului în do-
meniul medical între persoanele care lucrează cu urgenţe 
(adică în spital) şi persoanele care nu lucrează de obicei cu 
urgenţe (adică în policlinică).

Metode: Studiul a fost efectuat pe un eşantion de 80 de per-
soane care lucrează în domeniul medical, datele fiind culese 
cu ajutorul scalei Job Stress Measure.

Rezultate: Media obţinută de persoanele care lucrează în 
spital a fost de 43.03, iar abaterea standard de 8.344. Pen-

tru persoanele care lucrează în policlinică media a fost de 
39.43, iar abaterea standard de 7.164. Scorurile obţinute de 
persoanele care lucrează în spital au fost comparate cu cele 
ale persoanelor care lucrează în policlinică pentru a verifi-
ca dacă există diferenţe semnificative. S-au găsit diferenţe 
semnificative între cele două grupuri (t= 2.070, df.= 78, 
p=.042) deoarece p<0.05.

Concluzii: Rezultatele obţinute au arătat că personalul me-
dical care lucrează cu urgenţe este mai stresat decât cei care 
nu lucrează cu urgenţe.
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iD: Pos-10

Profilul modal cognitiv al sportivilor de performanţă din sporturile de 
combat
Mirela Ignat, Raluca Iordache
Universitatea Bucureşti

Rezumat:
Obiective: Studiul a intenţionat atingerea unor obiective 
practice: 1. identificarea nivelurilor capacităţilor cognitive 
ale sportivilor; 2. stabilirea de corelaţii între aceste capacităţi 
cognitive şi 3. realizarea profilului modal cognitiv al sporti-
vilor de performanţă din sporturile de combat.

Metode: Studiul a implicat o metodologie complexă de in-
vestigare, prin utilizarea tehnicilor psihometrice, în scopul 
evaluării capacităţilor cognitive ale sportivilor. A fost utili-
zat, de asemenea, un test de inteligenţă generală.

Rezultate: Subiecţii investigaţi au înregistrat profile echili-
brate şi niveluri peste medii ale inteligenţei. A fost realizat 
profilul modal şi evaluate capacităţile cognitive, în special 
atenţia şi memoria, cu niveluri peste medii de dezvoltare. 
Au fost stabilite diferite niveluri de corelaţii între diverse 
tipuri de capacităţi, pe grupe de vârstă, gen şi domenii spor-
tive.

Concluzii: Studiul prezintă o perspectivă practic – aplicati-
vă, în sensul identificării unui nivel general al capacităţilor 
cognitive şi al corelaţiilor dintre acestea, care trebuie luate 
în considerare la selecţia sportivilor, în scopul identificării 
precoce a potenţialului de performanţă.
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iD: Pos-11

Familiile cu dublă carieră - impactul carierei asupra vieţii de familie
Sonia Elizabeta Vrîncianu
Universitatea Bucureşti

Rezumat:
Obiective: Lucrarea de faţă are ca obiectiv explorarea rela-
ţiei carieră-familie în familiile cu dublă carieră, cu accent 
asupra particularităţilor acestui stil de viaţă. Prin definiţie, 
”familiile cu dublă carieră” sunt acele familii în care ambii 
parteneri au ca priorităţi dezvoltarea propriilor cariere (pro-
fesionale sau manageriale) în acelaţi timp cu dezvoltarea şi 
menţinerea vieţii de cuplu şi de familie (Rapaport şi Rapa-
port, 1980).

Metode: Analiza şi sinteza studiilor din literatura de speci-
alitate.

Rezultate: În S.U.A s-a admis încă din secolul trecut că 
acest stil de viaţă prezintă anumite particularităţi reprezen-
tate în principal de efectele surselor de stres suplimentare ce 
acţionează la nivelul relaţiei conjugale (Rapoport & Rapo-
port, 1976; Skinner, 1983). Acest aspect a stârnit interesul 
specialiştilor pentru a identifica factorii care produc stres, 
conflictele potenţiale şi modul în care acestea pot afecta 
bunăstarea cuplurilor (Houseknecht, Vaughan, & Macke, 
1984; Rice, 1979). Un tip specific de conflict cu implicaţii 
majore asupra înţelegerii relaţiei la familiile ce aleg acest stil 
de viaţă este conflictul carieră-familie, care este prevăzut în 

teoria supraîncărcării şi conflictului de rol (Goode, 1960; 
Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 1964). Kahn şi 
colab. au definit conflictul de rol ca „existenţa/manifestarea 
simultană a două sau mai multe ansambluri de presiuni, iar 
conformarea la una îngreunează conformarea la cealaltă pre-
siune”. Conflictul carieră-familie poate fi reprezentat ca un 
aspect specific al acestui cadru general rol-conflict, în care 
presiunile de carieră şi din familie sunt incompatibile într-o 
anumită privinţă.“ (Greenhaus & Beutell, 1985). Pe lângă 
avantajele aduse de veniturile financiare crescute, în viaţa 
acestor familii apar o serie de schimbări. Problemele studia-
te de Rapaport şi Rapaport în 1978 se referă la următoarele 
concepte: suprasolicitarea; reţeaua socială şi identitatea de 
rol/gen. Alte aspecte studiate ulterior se referă la configura-
ţia familiei, tensiuni din exterior, relaţia de cuplu, stadiile de 
dezvoltare ale carierei. 

Concluzii: Studiul particularităţilor acestui stil de viaţă a 
adus informaţii în sprijinul integrării carierei cu viaţa de fa-
milie, necesare îmbunătăţirea politicilor organizaţionale de 
gestionare a resurselor umane dar şi consilierilor maritali sau 
terapeuţilor care asistă familiile sau cuplurile, pentru a găsi 
şi dezvolta strategii de intervenţie adecvate.
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iD: Pos-12

De ce ne implicăm în voluntariat
Raluca Cioran, Oana Elena Gainuţă, Ioana Daniela Mazilu, Narcisa Militaru, Anda Cristiana Miron, Madalina Neagu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:

Obiective: Prin intermediul lucrării de faţă ne-am propus: 
(a) Identificarea şi ierarhizarea motivelor care stau la baza 
implicării / nonimplicării studenţilor în activităţi de volun-
tariat; (b) Evidenţierea percepţiilor pe care le au studenţii în 
raport cu activităţile de voluntariat şi mijloacele optime de 
promovare a acestora; (c) Identificarea percepţiei studenţilor 
în raport cu modul de promovare al Organizaţiilor Negu-
vernamentale (ONG-urilor)

Metode: Având ca şi punct de plecare o listă de beneficii 
întocmită pentru voluntarii din cadrul Asociaţiei Româ-
ne de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (A.R.I.S.U.), am 
construit un Chestionar axat pe tema „Motivaţie pentru 
activităţi de voluntariat”. În urma proceselor de recrutare 
a voluntarilor A.R.I.S.U., a fost aplicat un număr de 30 de 
chestionare de motivaţie, acestea constituind unul dintre 
criteriile eliminatorii din cadrul procesului de selecţie. Am 
aplicat apoi on-line acest chestionar pe un eşantion de 186 
de studenţi (înscrişi la ZI în Programe de Licenţă şi de Mas-
ter) din cadrul centrelor universitare din Bucureşti, având 
vârste cuprinse între 19 şi 25 de ani.

Rezultate: Rezultatul aplicării acestor chestionare constă în 
extragerea şi ierarhizarea a 7 (şapte) motive care stau la baza 

implicării, respectiv nonimplicării, în activităţi de volunta-
riat a studenţilor, având vârste cuprinse între 19 şi 25 de ani, 
din cadrul centrelor universitare bucureştene.

Concluzii: Prin identificarea şi ierarhizarea celor 7 (şapte) 
motive care stau la baza implicării, respectiv nonimplicării 
studenţilor în activităţi de voluntariat, ONG-urile îşi pot 
dezvolta programe şi tehnici de recrutare, integrare şi „re-
tenţie” a voluntarilor. Având în vedere că principala resursă 
pe care o deţin ONG-urile este motivaţia nonfinanciară, un 
astfel de studiu precum cel de faţă, evidenţiază principalele 
beneficii care ar trebui oferite voluntarilor, astfel încât câş-
tigul să fie bilateral. De aceea, în viitor, ne propunem să 
implementăm, pe baza rezultatelor obţinute în acest studiu, 
strategii de motivare a voluntarilor alături de care lucrăm. 
Ca o reacţie la rezultatele obţinute în cadrul studiului, ne 
propunem tratarea acelor aspecte care constituie obiecţii 
din partea voluntarilor şi, în consecinţă, găsirea de soluţii 
în vederea reducerii impactului negativ asupra implicării în 
activităţi de voluntariat. Ca şi viitoare direcţii de cercetare, 
se încearcă, pornind de la rezultatele obţinute în studiul de 
faţă, determinarea gradului în care această ierarhie motivaţi-
onală ar avea aplicabilitate în organizaţiile bazate pe profit.



Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Bucureşti, 2010

89

iD: Pos-13

Influenţa psihologică a culorilor asupra comportamentului consumatorului
Cioran Raluca, Circo Ana Maria, Militaru Narcisa, Păştin Andreea
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Obiective: În acest studiu se urmăreşte evidenţierea şi tes-
tarea influenţei culorilor asupra comportamentului consu-
matorilor, mai precis măsura în care: (a) percepţia asupra 
culorii ambalajului influenţează percepţia asupra calităţii 
produsului; (b) intensitatea culorii produsului influenţează 
percepţia asupra calităţii brand-ului inscripţionat pe produs; 
(c) există o tendinţă spontană de a asocia anumite culori cu 
anumite brand-uri de pe piaţa de consum.

Metode: În acest studiu s-a urmărit evidenţierea şi testarea 
influenţei culorilor asupra comportamentului consumato-
rilor şi anume măsura în care percepţia asupra culorii am-
balajului influenţează percepţia asupra calităţii produsului, 
intensitatea culorii produsului influenţează percepţia asupra 
calităţii brand-ului inscripţionat pe produs şi măsura în care 
există o tendinţă spontană de a asocia anumite culori cu 
anumite brand-uri.  Pentru aceasta, au fost selectaţi aleator 
30 de subiecţi, având vârsta cuprinsă între 21 şi 29 de ani, 
ce au fost incluşi în două eşantioane omogene, din punct 
de vedere al sexului.  Studiul vizează testarea a trei ipoteze 
referitoare la impactul culorii asupra percepţiei consumato-
rului în raport cu anumite particularităţi ale produsului, ce 
au fost testate prin intermediul testului t pentru diferenţa 

dintre mediile a două eşantioane independente şi o analiză 
calitativă, bazată pe aplicarea (fiecărui participant în parte) 
şi interpretarea unui interviu structurat.

Rezultate: Prima ipoteză, conform căreia există diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte percepţia asupra sortimen-
tului produsului în funcţie de culoarea ambalajului (în ceea 
ce priveşte gustul produsului) între consumatorii şi non-
consumatorii de ciocolată, a fost confirmată, obţinându-se 
o valoare t(28) = 5,03, pentru un prag de semnificaţie p < 
0.01. Ipoteza a doua, care susţine că există diferenţe semni-
ficative în ceea ce priveşte percepţia asupra calităţii produsu-
lui în funcţie de intensitatea culorii ambalajului între consu-
matorii şi non-consumatorii de ciocolată, a fost supusă unei 
analize calitative pe bază de interviu, în urma aplicării căruia 
a fost confirmată existenţa unei tendinţe generale de a asocia 
culorile de intensitate puternică cu un brand de renume şi 
cu un nivel calitativ superior, de către subiecţii consumatori 
de ciocolată. Cea de-a treia ipoteză, cea referitoare la faptul 
că există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte tendinţa 
spontană de a asocia anumite culori cu anumite      brand-
uri între consumatorii şi non-consumatorii de ciocolată, s-a 
confirmat la o valoare t(28) = 3,61, pentru un p <0.01.
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iD: Pos-14

Nivelul stresului în profesia de poliţist
Mădălina Bălan
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:
Studiul de faţă îşi propune sa investigheze nivelul stresului 
în profesia de poliţist şi eventualele cauze ale acestuia. S-a 
crezut ca poliţiştii prezinta un nivel al stresului mai ridicat 
decât celelalte meserii ca urmare a riscului pe care aceasta 
profesie îl implica. Studiul s-a desfaşurat pe un eşantion de 
30 de poliţişti selecţionaţi aleatoriu, iar datele au fost aduna-

te prin completarea unei scale de stres. Rezultatele obţinute 
au demonstrat ca poliţiştii nu au parte de mai mult stres 
decât celelalte meserii. Analiza descriptiva a indicat faptul 
ca stresul în poliţie provine în principal din confruntarea cu 
situaţii limita şi din expunerea la circumstanţe conflictuale.
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iD: sYm-01

Evaluarea personalităţii în mediul organizaţional românesc – între măsuri 
implicite şi explicite
Convenor: Delia Vîrgă
Universitatea de Vest, Timişoara

Discussant: Mihaela Minulescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:

Măsurile explicite ale personalităţii, sub formă de inventare 
şi chestionare, sunt din ce în ce mai mult utilizate în evalu-
area personalităţii în condiţii de selecţie a personalului sau 
în vederea promovării interne sau a dezvoltării personale a 
angajaţilor. Chestionarele elaborate pe baza Modelului Big-
Five sunt considerate măsuri adecvate mediului organizaţio-
nal datorită rezultatelor relevante ale studiilor de validitate, 
la nivel internaţional. În comunitatea psihologilor din Ro-
mânia au existat deja câteva demersuri reuşite de elaborare 
a instrumentelor de evaluarea a personalităţii, dezvoltate pe 
baza modelului Big Five şi adaptate populaţiei româneşti, 
dar şi cu validitate de faţadă pentru mediul organizaţional. 

Metodele implicite de evaluare a personalităţii se referă la un 
ansamblu de tehnici şi procedee prin care reprezentările, va-
lorile, trăsăturile de personalitate sunt deduse de către cerce-
tător din manifestările comportamentale, spontane ori pro-

vocate ale subiectului, fără ca acesta să cunoască prea bine 
scopul urmărit. Prin măsuratori implicite ale personalitatii 
se evalueaza  trasaturi de personalitate sau a conceptului de 
Sine prin apel la procese automate, adica la aspecte ce sunt 
necontrolabile, neintentionat si automate.

Prin construirea si dezvoltarea masuratorilor implicite ale 
personalitatii sunt diminuate semnificativ distorsiunile in 
autoapreciere datorita tendintei de a oferi raspunsuri dezi-
rabile social, precum si biasul observatorului, putandu-se 
investiga acele aspecte ale personalitatii ce scapa controlului 
constient si voluntar.

Prin acest demers, dorim sa prezentăm câteva din realizările 
psihologilor români în demersul de construcţie şi aplicare la 
nivel organizaţional a instrumentelor de evaluarea personali-
tăţii, la nivel explicit şi implicit. Se vor releva caracteristicile 
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psiho-metrice şi utilitatea lor în mediul organizaţional. De 
asemenea, se urmareşte analiza comparativa a metodelor ex-
plicite şi implicite in evaluarea trăsăturilor de personalitate, 
evidenţiindu-se avantaje şi dezavantaje, potenţial şi limite.

Lucrări: 
1. Ticu Constantin - Evaluarea dimensiunilor accentu-

ate ale personalităţii in context organizaţional – uti-
litatea şi validitatea unui chestionar standardizat de 
evaluare

2. Florin A. Sava - Inventarul de Personalitate DECAS 
– Validarea raportului Business. De la modelul Big 
Five la modelul bazat pe competenţe

3. Dragoş Iliescu, Daniela Vercellino - Validitatea in-
crementală a BFQ faţă de interviu, CV şi abilităţi 
cognitive, într-un sistem de selecţie profesională

4. Florin A. Sava, Irina Macsinga, Delia Vîrgă, Lauren-
ţiu Maricuţoiu, Silvia Rusu, Clara M. Cheng -  Un 
studiu de validare a tehnicii IMP ca măsură implicită 
de investigare a personalităţii
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iD: sYm-01/01

Evaluarea dimensiunilor accentuate ale personalităţii in context 
organizaţional –utilitatea şi validitatea unui chestionar standardizat de 
evaluare
Ticu Constantin
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Rezumat:
În examenele de evaluare psihologică realizate în context 
organizaţional se evită explorarea unor aspecte „clinice” ale 
personalităţii, pentru că probele clinice de diagnostic, de re-
gulă, nu sunt adaptate aplicării în context organizaţional, 
având o rezistenţă scăzută la tendinţa de faţadă. Conştien-
tizând această limită, ne-am propus construirea şi validarea 
unei probe psihologice care să exploreze aspectele „accentu-
ate” ale personalităţii individuale (K. Leonhard, 1972), cele 
care, de regulă, semnalează o personalitate cu „probleme”, 
manifestându-se ca factori perturbatori ai activităţii sociale 
şi profesionale. Chestionarul D.A. („Dimensiuni Accentua-
te”) prin strategia de construcţie, modul de formulare a ite-
milor şi prin caracteristicile loturile succesive pe care a fost 
optimizat, este dedicat evaluării personalităţii în contextul 
muncii. Studiile succesive în care a fost implicat confirmă 
faptul că are o rezistenţă bună la tendinţa de faţadă şi o ca-
pacitate foarte bună de discriminare în context organizaţi-

onal (fapt confirmat şi în aplicaţiile realizate în cadrul unor 
contracte de consultanţă). Mai mult, Chestionarul D.A. a 
demonstrat ca are calităţi psihometrice mult mai bune decât 
cele oferite de singura probă similară existentă la nivel in-
ternaţional - Chestionarul P.A. (H. Schmieschek, 1970), iar 
corelaţiile dintre factorii omologi ai celor două probe sunt 
destul de înalte. Chestionarul D.A. se poate dovedi deosebit 
de util în activităţi de evaluare psihologică ce ţin de exame-
nele periodice de medicina muncii (identificarea posibilelor 
aspecte vulnerabile ale personalităţii individuale), de exa-
menele de selecţie profesională (evidenţierea atuurilor şi a 
punctelor slabe ale candidaţilor prin raportare la solicitările 
locului de muncă) şi în activităţile de consiliere profesiona-
lă (orientarea persoanei evaluate spre categorii de activităţi, 
filiere de dezvoltarea profesională compatibile cu structura 
personală; gestionarea relaţiilor cu personalităţilor „accen-
tuate” dificile etc.).
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iD: sYm-01/02

Inventarul de Personalitate DECAS – validarea raportului Business. De la 
modelul Big Five la modelul bazat pe competenţe
Florin A. Sava
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:
Obiectivele lucrării sunt: (1) descrierea raportului business 
generat în urma aplicării Inventarului de personalitate DE-
CAS ; (2) prezentarea unor date preliminare privind validi-
tatea acestui model axat pe competenţe, pornind de la un 
model testat empiric de Howard şi Howard (2001).

Procedura: 152 de studenţi la psihologie şi-au auto-evalu-
at gradul de dezvoltare a unor competenţe profesionale pe 
baza metodei rangurilor (1- cel mai bine dezvoltată, 16-cel 
mai puţin dezvoltată), iar aceste rezultate au fost puse în 
legătură cu cele obţinute în urma aplicării probei DECAS, 
pe baza competenţelor derivate din ponderarea celor cinci 
factori ai modelului Big Five. De asemenea, 73 dintre par-
ticipanţii la studiu au returnat prin e-mail un chestionar de 
evaluare a gradului de acurateţe a raportului business, pe 
baza raportului standard generat şi trimis anterior tuturor 
participanţilor la prima parte a studiului.

Rezultatele sprijină validitatea majorităţii competenţelor 
derivate indirect pe baza profilului în cinci factori obţinut la 
proba DECAS şi indică un nivel ridicat de încredere (accep-
tare) a rezultatelor de către participanţii la studiu.

În concluzie, datele obţinute constituie dovezi preliminare 
privind validitatea raportului Business generat prin aplicaţia 
DECAS. Studii complementare se află în derulare pentru a 
întări rezultatele obţinute, în special validitatea de criteriu 
prin studierea unor grupe contrastante. Toate aceste rezul-
tate indică utilitatea derivării unor competenţe profesiona-
le pornind de la modelul Big Five din psihologie, pentru a 
răspunde mai specific nevoilor existente în mediul organi-
zaţional.
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iD: sYm-01/03

Validitatea incrementală a BFQ faţă de interviu, CV şi abilităţi cognitive, 
într-un sistem de selecţie profesională
Dragos Iliescu, Daniela Vercellino
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:

Chestionarul Big Five Questionnaire-2 (BFQ-2, Caprara, 
Barbaranelli & Borgogni, 2005) a fost administrat unui 
prim lot de N=331 participanţi: 208 bărbaţi (62.8%) şi 
123 femei, cu vârste între 21 şi 52 ani (m=35.9, SD=8.4). 
Participanţii sunt angajaţi ai unei companii din industria 
alimentară. În paralel au fost culese date privind abilităţile 
cognitive (GAMA, General Ability Measure for Adults, 
Naglieri & Bardos, 1997) şi performanţa profesională a 
acestor angajaţi şi a fost creionat pe baza unei analize de 
regresie un sistem de selecţie profesională.

Acest sistem a fost aplicat candidaţilor la angajare, la mo-
mentul selecţiei. Au fost culese date pe parcursul a 4 luni, 
de la un număr de N=193 de candidaţi: 79 bărbaţi (40.9%) 
şi 114 femei, cu vârste între 20 şi 37 ani (m=28.3, SD=4.9). 
Datele culese au constat din date de personalitate culese cu 
BFQ, abilităţile cognitive, culese cu GAMA, un CV analizat 
pe baza unei scheme de scorare calitativă (în competenţe 

critice). Dintre cei 193 de candidaţi, un număr de 46 au fost 
angajaţi şi pentru aceştia s-a cules evaluarea de performanţă 
de 3 şi de 12 luni.

Randamentul sistemului de performanţă efectiv realizat a 
fost contrastat cu randamentul estimat pe baza studiului pi-
lot. Rezultatele arată că BFQ poate produce un increment 
semnificativ în randamentul sistemului de selecţie, care este 
mai mare decât se estimase iniţial, în mod special dacă se 
analizează datele pe baza evaluării de performanţă obţinută 
după 12 luni de la angajare. În contrast, validitatea CV-ului 
tinde să scadă odată cu durata de evaluare, iar validitatea 
aptitudinilor cognitive rămâne constantă. Se sugerează ast-
fel că este posibil ca validitatea măsurilor de personalitate 
în sistemele de selecţie este posibil să fi fost subevaluată, ca 
rezultat al tipului preferat de măsurare utilizat în studiile de 
validare.
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iD: sYm-01/04

Un studiu de validare a tehnicii IMP ca măsură implicită de investigare a 
personalității
Florin A. Sava, Irina Macsinga, Delia Vîrgă, Laurenţiu Maricuţoiu, Silvia Rusu, Clara M. Cheng
Universitatea de Vest, Timişoara; afilierea ultimului autor: American University, Washington DC

Rezumat:

Denumirea de IMP reprezintă un acronim pentru termenul 
din limba engleză de “identification misattribution procedu-
re”, propus de autorii studiului de faţă în analogie cu cel 
de AMP “affect misattribution procedure” propus de Payne, 
Cheng, Govorum şi Stewart (2005), ambele fiind derivate 
din categoria tehnicilor de amorsaj (priming). Prin studiul 
de faţă ne propunem ca obiectiv să stabilim în ce măsură 
anumite trăsături de personalitate, cum sunt conştiinciozi-
tatea şi stabilitatea emoţională, pot fi măsurate non-conven-
ţional prin tehnica IMP.

Metode: 150 de studenţi la psihologie au participat la acest 
studiu unde a fost investigată personalitatea din perspecti-
va modelului Big Five, atât prin probe explicite (DECAS 
şi IPIP), cât şi prin probe implicite (tehnica IMP). De ase-
menea, au fost colectate date privind diverse criterii, fie 
auto-raportate (chestionar privind sănătatea şi obiceiurile 
persoanei), fie măsurate experimental (persistenţa într-o sar-
cină rutinieră de lungă durată de aritmetică, la care puteau 
renunţa în orice moment).

Rezultate: datele indică dovezi multiple în sprijinul utiliză-
rii tehnicii IMP ca modalitate implicită de investigare a per-
sonalităţii. Astfel, au fost observate corelaţii pozitive între 
măsurătorile implicite şi cele explicite (1), precum şi dovezi 
privind validitatea de criteriu în direcţia aşteptată, atât pen-
tru măsurătorile implicite, cât şi pentru cele explicite.

În concluzie, tehnica IMP este inovaţie la nivel internaţio-
nal şi pare a fi o modalitate robustă de investigare a perso-
nalităţii prin alte modalităţi decât chestionarele clasice de 
tip creion-hârtie. Dat fiind importanţa teoretică şi practică 
a rezultatelor sunt necesare studii viitoare de replicare a re-
zultatelor, precum şi variaţii ale instrumentului în sine (ex. 
durata de prezentare a stimulilor în milisecunde, numărul 
de stimuli (încercări)) pentru a propune în viitor o variantă 
standardizată de lucru.
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iD: sYm-02

Metode de selecţie - între eficienţă şi modă
Convenor: Dragoş Iliescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Discussant: Mihaela Minulescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Lucrări: 
1. Dragoş Iliescu - Modelarea nonliniară a diagramei criteriu-predictor într-o situaţie de selecţie profesională
2. Delia Vîrgă - De la selecţia de personal la planurile de cariera: potrivirea dintre om si organizatie
3. Doru Dima – Percepţia competenţelor manageriale: Raport comparativ pe industrii
4. Laurenţiu Măricuţoiu - Potenţialul de utilizării arborilor decizionali în selecţia personalului
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iD: sYm-02/01

Modelarea nonliniară a diagramei criteriu-predictor într-o situaţie de 
selecţie profesională
Dragos Iliescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Rezumat:

Cercetarea prezintă două studii, unul empiric si unul de 
simulator statistic, care discuta capacitatea de predictie in 
relatiile dintre variabile pentru curbe de asociere de forma 
liniara si respectiv sigmoida.

In primul studiu, pe un esantion de N=126 de manageri 
de linie dintr-o companie de distributie energetica a fost 
administrat NEO PI-R pentru evaluarea anumitor trasaturi 
de personalitate, ca parte a unei baterii mai voluminoase, 
in procesul de identificare a talentelor. Concomitent, un 
numar de 11 competente manageriale au fost evaluate de 
supervizorii directi ai participantilor la studiu, pe baza per-
formantei acestora din ultimele 6 luni.

S-a procedat la modelarea matematica a relatiei empirice 
dintre trasaturile masurate de NEO PI-R si cele 11 compe-
tente manageriale. Pentru fiecare din cele 11 competente, 
un model liniar simplu prezice legatura cu un predictor spe-
cific din sfera personalitatii. Pentru 4 din cele 11 compe-

tente insa, relatia este prezisa mai corect de un model non-
liniar, bazat pe o curba sigmoida.

Se poate observa ca utilizarea ecuatei liniare subevalueaza 
per ansamblu relatia dintre variabile, comparativ cu ecuatia 
sigmoida. Ecuatia liniara tinde sa prezica scoruri mai mari 
decat cele reale ale criteriului pentru scorurile mari ale pre-
dictorului si scoruri mai mici decat cele reale pentru scoru-
rile mici. Per ansamblu, randamentul sistemului de selectie 
scade in modelarea liniara cu intre 4 si 17%.

Ipoteza ca aceasta distorsiune este sistematica a fost apoi tes-
tata in al doilea studiu printr-o analiza bootstrap. Au fost 
generate 1000 de calupuri de date, fiecare cu 400 de intrari 
care simileaza curbe sigmoide de diferite amplitudini. Pen-
tru toate acestea a fost verificat modelul predictiei liniare 
simple, care in 964 din cazuri a putut fi acceptat la p<.05. 
In toate aceste 964 de cazuri, randamentul sistemului de 
selectie a fost micsorat, cu intre 2 si 28%.
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iD: sYm-02/02

De la selecţia de personal la planurile de carieră: potrivirea dintre om şi 
organizaţie
Delia Vîrgă
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:
În ultimii ani a devenit evident faptul că procesele de selec-
ţie au mai multe scopuri decât simpla alegere a angajaţilor 
care demonstrează cea mai bună potrivire a cunoştinţelor, 
abilităţilor şi capacităţilor lor cu cerinţele muncii şi ale pos-
tului. Schimbările majore prin care trec organizaţiile din 
zilele noastre au generat o orientare şi spre alt fel de „po-
triviri”, mai ales spre potrivirea cu grupul sau echipa, cu 
organizaţia şi cu nevoia de inovaţie. 

Limitările paradigmei „omul potrivit la locul potrivit” au 
devenit evidente în ultimii 20 de ani, perioadă în care prin-
cipalele asumpţii ale acestei paradigme – stabilitatea postu-
rilor şi a oamenilor – au fost invalidate. Plecând de la o per-
spectivă contextuală, unii autori propun o nouă paradigmă, 
intitulată „modelul teatral”, care foloseşte metafora teatrului 
pentru a descrie organizaţiile moderne (Roe şi Van de Berg, 
2003).

Trăsăturile de personalitate au generat succes în nenumărate 
posturi, de aceea au fost introduce din ce in ce mai mult 

in procesele de selectie, dar şi în deciziile privind transfe-
ruri sau schimbări de posturi. Aceste evaluări nu se limi-
tează la a aprecia potrivirea personalitate – post şi poate fi 
extinsă la potrivirea dintre individ şi organizaţie (Parnell, 
1998). Mai precis, personalitatea afectează capacitatea de a 
suporta schimbarea în interiorul organizaţiei. Faza de selec-
ţie este direct legată de faza de învăţare. Pentru a ţine pasul 
cu schimbări organizationale, angajaţii trebuie să se dezvolte 
pe măsură prin dobândirea unor noi competenţe şi abilităţi. 
Astfel, în funcţie de alegerea iniţială a angajatilor, dar şi de 
dinamica organizatională, se realizează planurile de cariere 
în vederea dezvoltării competenţelor personale. 

Cercetarea şi-a propus identificarea profilului modal de 
personalitate la nivelul organizaţiei investigate, precum şi la 
nivelul departamentelor acesteia, pe baza răspunsurilor ce-
lor mai performanţi angajaţi (identificaţi prin procedura de 
apreciere a performanţelor). La cercetare au participat 196 
de subiecţi din cele cinci departamente tehnice ale organi-
zaţiei, cu o medie de vârstă de 32 de ani şi vechime medie 
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pe post de 3,1 ani, dintre care 74.9% dintre subiecţi sunt 
bărbaţi şi 25.1 % femei. A fost utilizat Inventarul Psiholo-
gic California (CPI -260) (Gough, 1987) pentru a realiza 
profilul modal al angajatului performant. S-au realizat ana-
lize comparative între subiecţii diferitelor departamente în 
raport cu variabilele studiate. S-au identificat diferenţe în 
raport cu variabilele de personalitate.

În condiţiile schimbării organizaţionale, în procesele de 
recrutare, accentul a fost mutat de la o apreciere a cunoş-

tinţelor şi abilităţilor tehnice la o evaluare a potenţialului 
de dezvoltare şi la capacităţile de adaptare la organizaţie şi 
departament. Profilele modale pot fi utilizate drept ghidaje 
în procesele de selecţie, pentru a identifica cei mai potri-
viţi candidaţi pentru organizaţie, indivizi care se vor inte-
gra uşor în cultura organizaţiei. De asemenea, o astfel de 
perspectivă ne ajută să construim planuri de cariera pentru 
angajaţii cu potential de dezvolare personală şi profesională, 
dacă doresc să obţină succes într-un mediu competitiv, în 
permanentă schimbare.
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iD: sYm-02/03

Percepţia competenţelor manageriale: Raport comparativ pe industrii
Doru Dima
National College of Ireland & Profiles International

Rezumat:

Acest studiu se bazează pe datele colectate în ultimele 12 
luni de la 32 de companii ce acţionează în diferite industrii 
din România, naţionale şi multinaţionale. Datele colectate 
cuprind peste 4000 de opinii cu privire la gradul de dez-
voltare a comportamentelor, abilităţilor şi competentelor 
manageriale. 

Industriile implicate în această analiză sunt urmatoarele: IT 
retail, Servicii, Băuturi alcoolice şi non-alcoolice, Producţie 
şi distribuţie de mâncare, Industria cauciucului, Producţie şi 
distribuiţie de vopseluri, Materiale de construcţii, producţie 
şi distribuţie, Producţie de componenete auto, Industria ex-
tractivă (gaz, petrol), Energie, Administraţii fluviale.

Acest studiu a fost elaborat pentru a fi util Directorilor Ge-
nerali şi Specialiştior în Resurse Umane. Obiectivul princi-
pal al acestuia este de a identifica similarităţile şi diferenţele 
dintre echipele de management din diferite industrii, de a 
vedea în ce măsură există o aliniere a viziunii, misiunii şi 
obiectivelor strategice cu privire la dezvoltarea resurselor 
umane în organizaţie.

Pentru culegerea datelor a fost utilizat sistemul electronic de 
analiză al Profiles International CheckPoint 3600 precum şi 
The Organizational Management Analysis / OMA.

Checkpoint 3600 reprezintă un instrument complex de eva-
luare, dar mai ales de dezvoltare al competentelor şi abilită-
ţilor manageriale pentru toate nivelele ierarhice: front-line, 
middle şi top management. Utilizând metoda de evaluare de 
tip 3600, în care un manager este evaluat de către sine, su-
perior, colegi şi subordonaţi în mod anonim şi confidenţial, 
se obţine o informaţie obiectivă privind comportamentul 
managerial, punctele tari şi ariile de dezvoltare ale persoanei 
evaluate. De asemenea, se furnizează sugestii foarte practi-
ce de dezvoltare a abilităţilor manageriale ce necesită acest 
lucru.

Acest studiu cuprinde cinci sectiuni.  Acestea sunt urmă-
toarele:

I. Sinteza seturilor esenţiale de abilităţi. Cuprinde acele 
abilităţi manageriale considerate printre cele mai im-
portante în cadrul organizaţiei.
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II. Sinteza dezvoltării abilităţilor în organizaţie – toţi 
respondenţii. Cuprinde gradul de dezvoltare a abili-
tăţilor manageriale.

III. Sinteza dezvoltării abilităţilor în organizatie – nu-
mai subordonaţii. Cuprinde gradul de dezvoltare a 
abilităţilor manageriale.

IV. Concordanţa seturilor de abilităţi esenţiale. Indică 
măsura în care există sau nu concordanţă în definirea 
seturilor de abilităţi esenţiale între manager şi subor-
donatul direct

V. Medii statistice - Analize Comparative şi Concluzii
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iD: sYm-02/04

Potenţialul de utilizării arborilor decizionali în selecţia personalului
Laurenţiu Maricuţoiu
Universitatea de Vest, Timişoara

Rezumat:

În acest moment, principala metodă statistică utilizată în 
selecţia de personal este regresia liniară multiplă. Totuşi, 
utilizarea regresiei liniare multiple are mai multe limite re-
zultate în special din: distribuţia asimetrică a variabilelor in-
troduse în model, multicolinearitatea variabilelor predictor 
şi dificultatea înţelegerii rezultatelor de către nespecialişti în 
statistică socială. Lucrarea îşi propune prezentarea unei me-
tode alternative (CRT – clasification and regression trees) şi 
analiza potenţialului aplicativ al acesteia în selecţia persona-

lului. CRT este o metodă exploratorie de analiză a datelor 
nominale şi de tip interval, al cărei rezultat este un arbore 
decizional fundamentat statistic. Acest rezultat poate fi re-
prezentat grafic, fiind o manieră intuitivă şi uşor de înţeles 
atât de specialişti, cât şi de nespecialişti în statistică socială. 
În cadrul prezentării vor fi tratate: fundamentele statistice 
ale metodei, modalităţile de interpretare ale rezultatelor, 
avantajele şi dezavantajele utilizării acestui tip de analiză.
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