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Contextul cercetării

– Necesită un nivel crescut de resurse auto-
regulatorii, care așa cum sugerează 
Baumeister și colab. (1994, 1996), sunt 
limitate și se epuizează foarte rapid

– Persoana care are succes în căutarea unui loc 
de muncă este precum un ”erou” care învinge 
în mod conștient, controlat, impulsurile 
negative (ex. să evite participarea la un 
interviu), în drumul său spre angajare (scopul 
final) (Trope & Fishback, 2000)

– Până în prezent, perspectiva auto-regulatorie a 
oferit o bună înțelegere a procesului de 
căutare a unui loc de muncă și a facilitat 
dezvoltarea de programe de intervenție 
vocaționale



Contribuția proceselor implicite / asociative

 Perspectiva actuală asupra căutării unui loc 

de muncă este limitată, incompletă, are în 

vedere doar aspectele conștiente, reflexive, 

adică acei factori supuși auto-controlului, 

care ghidează comportamentul  

 Nu se cunoaște nimic despre importanța 

proceselor implicite, asociative, automate în 

demersul de căutare a unui loc de muncă

Teoriile duale de procesare a informațiilor  (Gawronski & 

Bodenhausen, 2006)  - comportamentul uman este ghidat de 

procesările reflexive / explicite, cât și de cele asociative / 

implicite



Relevanța proceselor implicite în predicția 

comportamentului



Evaluarea atitudinilor implicite

Testul asocierilor implicite

Cel mai utilizat instrument implicit;

Procedura standard: categorizarea a două categorii de 
concepte – o categorie este valenţa (pozitivă vs. negativă), 
şi o categorie este ţinta (ex: căutare muncă) ce necesită şi o 
categorie de contrast (ex: petrecere timp liber).

Asumpţia de bază: atunci când două concepte sunt 
puternic asociate, sarcina de categorizare va fi mai uşoară 
în cazul în care se face apel la aceeaşi modalitate de 
răspuns.



Testul asocierilor implicite
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Testul asocierilor implicite

Validitatea predictivă a IAT

Meta-analiza condusă de Greenwald et al. (2009) -103 studii implicând 
IAT:

Validitate predictivă: r = .27;

Validitate incrementală: r = .17;

* Variabilitate ridicată între studii şi domenii.



Obiectiv

Analiza rolului atitudinilor implicite și explicite în 
predicția comportamentelor de căutare a unui loc de 
muncă



Metodologie

Eșantion
76 de studenți (nivel masteral) (85,5 % gen feminin), cu vârsta medie de 24,67 

ani, aflați în proces activ de căutare a unui loc de muncă. 
13 din aceștia dețin un loc de muncă part time, iar 67 nu dețin un loc de muncă

Instrumente
 Auto-eficacitatea în căutarea unui loc de muncă(AECLM; Saks şi Ashforth, 

1999) , α = .90

 Atitudinile implicite – Testul Asocierilor Implicite (Greenwald et al., 1998)

 Atitudinile explicite – (Perugini et al., 2012, in press) Diferențiator 
semantic la nivelul a patru dimensiuni, folosind o scală în 7 trepte: 
Neplăcut/Plăcut; Inutil/Util; Negativ/Pozitiv; Nenecesar/Necesar; α = .90

 Controlul perceput (Saks şi Ashforth, 1999), α = .62

Dificultățile economice (Vinokur şi Caplan, 1987), (α = .82).

 Indicatori comportamentali adaptat după Blau (1993, 1994); α = .92 

(după 4 săptămâni)



Rezultate

Variabile Media AS 1 2 3 4 5

1. AECLM 70.81 11.89 1

2. Atitudini explicite -1.50 4.52 .16 1

3. IAT -0.27 0.56 .01 .19 1

4. Control perceput 9.71 2.49 -.02 -.04 .16 1

5. Dificultăţi economice 10.72 3.39 .13 .04 .24* .23* 1

6. Comportamente 32.82 10.91 .31** .28* .43** .26* .37**

Notă: AECM = auto-eficacitate în căutarea unui loc de muncă; IAT = testul asocierilor implicite. * p < .05, ** p
< .01



Rezultate

Comportamente

Pas Variabile independente Model 1 Model 2

1 AECLM .24* .26**

Atitudini explicite .24* .18

Control perceput .21* .17

Dificultăţi economice .27** .21*

2 IAT .31**

R² .302 .388

ΔR² .302 .086

F change 7.68** 9.78**

Notă: AECLM = auto-eficacitate în căutarea unui loc de muncă; IAT = testul 
asocierilor implicite.
În cazul fiecărui predictor sunt afişaţi coeficienţii de regresie standardizaţi. 
* p < .05, ** p < .01



Rezultate

Comportamente

Pas Variabile independente Model 1 Model 2

1 AECLM .25* .21*

Atitudini explicite .17 .19

Dificultăţi economice .25* .27*

IAT .33** .34**

2 IAT X AECLM .11

IAT X AE -.03

IAT X DE -.06

R² .359 .359

ΔR² .373 .014

F change 9.94** 0.51
Notă: AECM = auto-eficacitate în căutarea unui loc de muncă; IAT = testul asocierilor implicite; 
AE = atitudini explicite; DE = dificultăţi economice.
În cazul fiecărui predictor sunt afişaţi coeficienţii de regresie standardizaţi.
Variabilele introduse în produs au fost centrate pe baza mediei. 
* p < .05, ** p < .01



Discuții

 primele dovezi care confirmă rolul atitudinilor implicite în demersul de 
căutare a unui loc de muncă

Ridică problema îmbunătățirii intervențiilor care în prezent se adresează 
proceselor explicite, supuse auto-controlului

 Posibilitatea de a încuraja comportamentele de căutare a unui loc de muncă 
prin includerea unor proceduri de condiționare afectivă în intervențiile clasice, 
pentru modificarea atitudinilor la nivel implicit, alături de cele explicite

 Utilizarea altor modalități de evaluare a atitudinilor explicite




