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Implicit versus explicit 

 

 
Procese 

 

• Inconștiente, automate, asociative, în absența controlului 
VS. conștiente, deliberative, supuse controlului conștient 

Tehnici 

 

• Indirecte, conținut inaccesibil conștientului VS. directe, 
conținut accesibil conștientului 



Procesele duale de procesare a informațiilor 

 

• Modelul asociativ-propozițional Gawronski & 

Bodenhausen (2006)   

Există două sisteme de reprezentare și procesare a 

informației: 

 

– Procesarea informației pe bază de asocieri (automate, 

”implicite”) 

 

– Procesarea informației pe bază de propoziții (judecăți 

despre lume care primesc valoare de adevăr, ”explicite”) 

 

 



Tehnici implicite și explicite de evaluare 

 

• Tehnici explicite – măsoară aspecte specifice 

procesării propoziționale 

 

–  Sunt tehnici directe – conceptele sunt măsurate pe baza 

declarațiilor directe ale participanților 

• EX: chestionarele de personalitate 

 

• Tehnici implicite – măsoară aspecte specifice 

procesării pe bază de asocieri 

 

– Tehnici indirecte – conceptele sunt măsurate indirect pe 

baza unor comportamente / reacții 

 

 

 



Procedura erorii de atribuire semantică 

 

Procedura erorii de atribuire semantică (Semantic Misattribution 

Procedure - SMP) (Sava și colaboratorii, 2012) 

 

 

- Pornind de la Affective Misattribution Procedure (Payne și colaboratorii, 

2005) – pentru evaluarea atitudinilor 

 

 

- Validitate convergentă 

- Validitate de criteriu  

- Calități psihometrice satisfăcătoare 
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Obiectiv explorator 

 

 

 

 
Analiza Conștiinciozității și Extraversiunii la nivel implicit și 
explicit în contextul selecției de personal. 
 



Metodologie 

 

 

 

Instrumente 
 

 SMP (Sava și colaboratorii, 2012) – Conștiinciozitate și Extraversiune la 
nivel implicit 

 NEO-FFI (Costa și McCrae, 1992) – Conștiinciozitatea și Extraversiunea la 
nivel explicit 

 Scala Marlowe –Crowne - Dezirabilitatea sociala (Crowne și Marlow, 1960) 

 Performanța  in-role (Williams și Anderson 1991) 

 
Eșantion 
27 de candidați incluși în procesul de selecție în cadrul unei companii 

multinaționale 

 



Procedura 

 

 

 
Selecție 

• SMP (C și E) 

• NEO-FFI (C și E) 

• Marlowe-Crown 

Angajare 
• Primele 6 luni pe post  

După 6 luni 
• Performanța in-role (evaluată de supervizor) 



Rezultate 

 

 

Variabile 1 2 3 4 5 6 

1. Performanța 1 

2. Dezirabilitate socială .17 1 

3. Conștiinciozitate explicită .07 .52** 1 

4. Extraversiune explicită .19 .35* .53** 1 

5. Conștiinciozitate implicită .15 .22 .33* .42* 1 

6. Extraversiune implicită .43* .16 .25 .56** .70** 1 

*semnificativ la p <.05; **semnificativ la p<.01 



Rezultate 

 

 
Variabile β Δr2 

.14* 

Conștiinciozitate implicită -.202 

Extraversiune implicită .560* 

Personalitatea implicită ca predictor al performanței la 
locul de muncă 

*semnificativ la p <.05; **semnificativ la p<.01 



Discuții 

 

 

 
Utilitatea tehnicilor implicite in selecție 
  
 
 
 
 
Direcții viitoare de cercetare 
 lărgirea eșantionului  
 stabilitatea în timp (urmărirea angajaților perioade 
mai lungi de timp) 
 măsurarea obiectivă a performanței 
 predicția performanței contextuale și a altor 
variabile organizaționale (ex. Cyberloafing) 


