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Interesele noastre de cercetare  

• Există două modalități de procesare a informației:  

 (a) deliberativă (bazată pe logică / rațiune);  

 (b) automată / asociativă (contiguitate, repetiție, similaritate)  

• Procesarea automată (neintenționată și / sau inconștientă), poate 
inhiba sau facilita modificarea unui comportament cu implicații în: 

(a) evaluare   (b) intervenție 



Condiționarea afectivă 

SC SN+ 

SC SN- 

SC+ SN+ 

SC- SN- 

I. Asociere repetată II. Efect de condiţionare afectivă 



Ilustrarea CA în căutarea unui loc de muncă 

Căutarea 
unui loc 

de muncă 

Auto-eficacitate în căutarea 
unui loc de muncă 

Atitudine favorabilă față de 
căutarea unui loc de muncă 

Ocuparea 

unui loc 

de muncă 

Prin training / consiliere 

Prin condiționare afectivă 



Obiectivele studiului 

• Testarea eficienței unui program de instruire pentru creșterea auto-
eficacității în căutarea unui loc de muncă 

 

• Testarea eficienței unei sarcini de condiționare afectivă în vederea 
dezvoltării unei atitudini pozitive (îndeosebi la nivel implicit / automat) 
față de procesul de căutare a unui loc de muncă 

 

• Demonstrarea rolului mediator al auto-eficacității, respectiv atitudinii 
față de căutare a unui loc de muncă în intensificarea comportamentelor 
de căutare a unui loc de muncă 



Design-ul studiului 

Variabile dependente primare: Auto-eficacitatea CLM și Atitudinile implicite CLM 
Variabile dependente secundare: Comportamentele CLM 
 
Alte caracteristici: (a) dublu-orb; (b) follow-up la o lună 



Descrierea intervențiilor (1) 

Sesiune Tematică 

1 
 Cum să gândim ca un angajator. 

 Descoperirea propriilor puncte forte. 

2 

 Strategii pentru a face faţă obstacolelor angajării. 

 Dezamorsarea fricilor angajatorilor. 

 Utilizarea reţelelor de cunoştinţe pentru a obţine informaţii despre job-uri 

vacante. 

3 
 Construirea unui CV atractiv. 

 Introducere despre interviul de selecţie. 

4  Interviul de selecţie – cum să ne comportăm şi cum să răspundem întrebărilor. 

Programul de instruire adaptat după JOBS II (Curran, Wishart, şi Gingrich, 
1999) (validat științific) 



Descrierea intervențiilor (2) 
Condiționarea afectivă bazată pe paradigma auto-referențierii (prin trei 

tipuri diferite de sarcini) (Prestwich et al., 2010), pe durata a patru ședințe 

 

Una dintre sarcini: 



Rezultate 
Auto-eficacitatea referitoare la căutarea unui loc de muncă s-a 
îmbunătățit ca urmare a training-ului, F (2, 72) = 6.64, p = .002 



Rezultate 
Atitudinea implicită referitoare la procesul de căutare a unui loc de muncă 
este mai pozitivă la cei care au fost supuși sarcinii de condiționare decât în 
cazul celorlalți, F (2, 72) = 6.05, p = .004 



Rezultate la follow-up (1 lună) 
AE_CLM 

AI_CLM 



Rezultate la follow-up (1 lună) 



1. Tipul intervenţiei: 
1 = Absenţa trainingului 
2 = Prezenţa trainingului 

Auto-eficacitate în 
căutarea unui loc de 
muncă 

Atitudini implicite faţă de 
căutarea unui loc de 
muncă 

Comportamente auto-
raportate de căutare a 
unui loc de muncă 

.01 (-.05) 

.22* (.23*) 

.25* (.18+) 

.29* 

.33* 

2. Tipul intervenţiei: 
1=Absenţa condiţionării afective 
2=Prezenţa condiţionării afective 

.27* (.21+) 

Rezultate. Mecanisme ale schimbării 
Măsurări post-intervenție Măsurări la 1 lună Intervențiile ca variabile dummy 



Concluzii succinte în urma studiului 

• CA nu doar a ajutat la obținerea unei atitudini mai intens 
pozitive față de căutarea unui loc de muncă, ci a contribuit, 
atât direct, cât și indirect la sporirea comportamentelor de 
căutare a unui loc de muncă 

 

• Stingerea efectului CA asupra atitudinilor la distanță de o lună 
de la implementare, ridică semne de întrebare asupra 
posibilității de a obține efecte durabile, dacă ar fi utilizată 
individual, ca intervenție individuală 

 

• În schimb, prin utilizarea CA împreună cu o intervenție 
explicită, se obține o augmentare a efectului dorit și o 
stabilizare în timp a câștigurilor obținute 

 

 

 

 

 

 



În loc de încheiere … 

Bihor Al meu 



Oradea A mea 



Vulturul 
Negru 

pe mine 



Orădean Eu 



Vă mulțumesc pentru atenție! 


