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The main objective of this study is to identify the relation between aspects of the self and the 

candidate's performance during an employment interview. Self-esteem was defined using 

Rosenberg's perspective, and the self-worth contingencies were defined using the perspective 

developed by J.Crocker. The Big Five model was described using Costa and McCrae's 

perspective. Methods: Rosenberg Scale, IPIP and Contingencies of Self-Worth Scale. 

Participants: 60 subjects that participated in an employment interview. The performance was 

evaluated by 2 interviewers. The results show a positive correlation between the candidate's 

self-esteem and their performance at the interview. Extraversion, Conscientiousness and 

Agreeableness were positively associated with performance at the interview. Competence 

and competition, as self-worth contingencies, are also positively correlated with a high 

performance during the employment interview. 
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Introducere 
 
Într-un anumit moment, orice persoană trece prin 

procesul căutării unui loc de muncă, ceea ce presupune şi 
confruntarea acesteia cu situaţia de interviu. Interviul de 
angajare este o metodă des folosită în procesul de selecţie. 

 În cadrul acestuia, uneori candidatul încearcă să se 
prezinte într-o lumină cât mai favorabilă, încearcă să 
convingă intervievatorul că este cel mai potrivit pentru 
postul respectiv. Uneori, candidaţii privesc interviul de 
angajare ca o încercare de a te „vinde” cât mai bine 
(Kleinmann, 2011). Totuşi, cât de mult succes au candidaţii 
în a se „vinde” în cadrul unui interviu? Unele persoane 
reuşesc să obţină o performanţă bună şi chiar foarte bună în 
cadrul unui interviu, în timp ce alţii eşuează. Care sunt 

factorii care diferenţiază candidaţii cu o performanţă bună 
în cadrul interviului de cei care prezintă o performanţă mai 
slabă? 

Acest studiu porneşte de la ipoteza conform căreia 
stima de sine, valorizarea de sine şi factorii de personalitate 
se află în relaţie cu performanţa candidaţilor în cadrul 
interviurilor de angajare. Principalul obiectiv al lucrării de 
faţă este acela de a identifica rolul stimei de sine, a 

valorizării de sine şi al variabilelor de personalitate ale 
candidatului în performanţa sa în cadrul interviurilor de 
angajare. Mai exact, se urmăreşte dacă există legături între 
performanţa în cadrul interviurilor de angajare şi stima de 
sine, valorizarea de sine şi factorii de personalitate. 
 
 

Stima de sine  
Stima de sine este o componentă a conceptului despre 

sine şi este definită de către Rosenberg ca fiind toate 
gândurile şi sentimentele unei persoane referitoare la sine. 
Autorul menţionează faptul că stima de sine este o 
orientare pozitivă sau negativă faţă de propria persoană, 

mai exact o evaluare de ansamblu a valorii propriei 
persoane. Astfel, stima de sine reflectă gradul în care 
persoanele se acceptă şi se valorizează, ceea ce le oferă un 
sentiment de valorizare de sine. 

Stima de sine este un concept studiat pe larg, având o 
utilitate foarte mare în domeniul clinic (Macines, 2006; 
Karpowicz, Skärsäter şi Nevonen, 2009; Iorgulescu, 2010; 
etc.), educaţional (ex. Booth şi Curan, 2010; Cindy şi 
Jeffries, 2009; Miller, Topping şi Thurston, 2010; Griffiths, 

2010; etc.) şi chiar în domeniul psihologiei muncii şi 
organizaţionale (ex. Rank, Nelson, Allen şi Xu. 2009; 
McAllister şi Gregory 2002; Sekiguchi, Burton şi 
Sablynski, 2008; Leon şi Matthews, 2010; etc.). 

Rosenberg a prezentat stima de sine ca fiind un concept 
simplu, unitar, „sentimentul că o persoană e suficient de 
bună” (Rosenberg, 1965, pagina 31, în Tafarodi, Milne, 
2002, pagina 445). Simplicitatea conceptuală s-a realizat 

prin înglobarea auto-competenţei (self-competence) în 
 conceptul de apreciere de sine (self-liking), prin aceasta 
înţelegându-se stima de sine globală. Însă cercetările 
recente au început să pledeze pentru 
multidimensionalitatea conceptului de stimă de sine, astfel 
Tafarodi şi Swann, respectiv Tafarodi şi Milne (1995, 
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2002) propun faptul că stima de sine prezintă doua 
dimensiuni: auto-competenţa şi aprecierea de sine. 

Auto-competenţa este definită ca fiind experienţa 
evaluativă a persoanei ca agent cauzal, mai exact ca fiinţă 
intenţională care deţine putere şi eficienţă, în timp ce 

aprecierea de sine (self-liking) este definită ca fiind 
experienţa evaluativă a persoanei ca obiect social, fiind 
judecata afectivă a propriei persoane (aprobarea sau 
dezaprobarea proprie) în funcţie de valorile sociale 
internalizate. 

 
Contingenţele valorizării de sine   

Crocker şi Knight (2005, p. 200) definesc contingenţele 

valorii de sine ca fiind „ceea ce oamenii cred că trebuie să 
fie sau să facă pentru a avea valoare şi însemnătate ca 
persoane”. 

Stima de sine prezintă caracteristicile unei stări 
psihologice, dar şi ale unei trăsături de personalitate, mai 
exact nivelul mediu al stimei de sine al unei persoane este 
stabil în timp şi în situaţii diferite, dar experienţa prezentă, 
de moment a unei persoane poate fluctua în jurul acelui 

nivel mediu. Nivelul stimei de sine fluctuează atunci când 
o persoană experimentează eşecul sau succesul, însă 
trebuie menţionat faptul că eşecurile şi succesele nu 
afectează stima de sine în mod egal. „Stima de sine 
fluctuează mult ca răspuns la evenimente bune sau rele, cu 
atât mai mult cu cât acele evenimente sunt condiţionate de 
valoarea de sine” (Crocker, Brook, Niiya şi Villacorta, 
2006, 278). De exemplu, cu cât stima de sine a unui 

student este condiţionată de succesul academic, cu atât 
aceasta scade (dacă studentul eşuează) sau creşte (dacă 
studentul are succes în activităţile academice). Când stima 
de sine este condiţionată, o persoană este foarte motivată în 
a obţine succes şi a nu eşua, şi prin aceasta persoana 
respectivă experimentează o stimă de sine crescută şi 
emoţii pozitive intense (asociate cu succesul). În acelaşi 
timp, persoana evită emoţiile negative, dureroase şi o stimă 
de sine scăzută. Astfel se consideră că valoarea de sine 

condiţionată poate motiva persoanele să investească efort 
pentru a îşi îndeplini ţelurile. 

Rezultatele unui studiu realizat de Niiya, Brook şi 
Crocker (2010) au indicat faptul că atunci când o sarcină 
este considerată dificilă, oamenii tind să pună pe prim plan 
protejarea stimei lor de sine, adoptând comportamente de 
auto-sabotare şi concentrându-se mai puţin asupra efortului 
şi performanţei în sarcină. Acest lucru se întâmplă 

deoarece eşecul în domeniul important pentru valoarea de 
sine este dureros din punct de vedere emoţional şi de aceea, 
în condiţiile în care eşecul este posibil într-o măsură mai 
mare, oamenii tind să îşi creeze obstacole pentru a avea o 
scuză în condiţiile în care eşuează. „O strategie des 
întâlnită de auto-sabotare este restrângerea efortului, astfel 
încât eşecul se poate atribui lipsei efortului şi nu a lipsei 
abilităţilor necesare reuşitei.” (Crocker, Brook, Niiya şi 

colab., 2006, 280). 
Modelul lui Crocker asupra conceptului de valorizare 

de sine identifică 7 domenii principale care au importanţă 
pentru individ: suportul din partea familiei, competiţia, 
înfăţişarea, iubirea lui Dumnezeu, competenţa, aprobarea 
din partea celorlalţi şi virtutea. 

Valoarea de sine contingentă poate fi foarte 
motivatoare deoarece oamenii chiar îşi doresc să reuşească 

într-o sarcină al cărei rezultat vizează o arie foarte 
importantă şi semnificativă pentru ei. Totuşi în situaţii sau 

sarcini cu un nivel de dificultate mai ridicat, succesul nu 
mai prezintă un interes la fel de mare, pe prim plan trecând 
protejarea stimei de sine prin adoptarea de comportamente 
de auto-sabotare.  

 

Dimensiunile modelului Big Five 
Modelul Big Five este un model dimensional ateoretic 

care cuprinde cinci factori majori ai personalităţii. Cei cinci 
factori sunt: extraversiunea, agreabilitatea, 
conştiinciozitatea, stabilitatea emoţională şi deschiderea. 
(Costa şi McCrae, 1997, apud Ardelt, 2000). 

Extraversiunea se referă la sociabilitatea / 
nesociabilitatea, deschiderea sau închiderea faţă de 

experienţă şi optimismul sau pesimismul, (Macsinga, 
2003). 

Agreabilitatea cuprinde trăsături de personalitate 
precum generozitatea, înţelegerea şi amabilitatea 
(Macsinga, 2003).  

Conştiinciozitatea se referă la trăsături de personalitate 
precum responsabilitatea, organizarea, flexibilitatea. 
Conştiinciozitatea este asociată cu disciplina, nevoia 

puternică de realizare profesională şi cu un simţ ridicat al 
datoriei (Jackson şi colab., 2010).  

Stabilitatea emoţională conţine trăsături de 
personalitate precum: calm sau anxios, relaxat sau 
tensionat, destins sau încordat (Caldwell şi Burger, 1998). 

Deschiderea se referă la trăsături de personalitate 
precum reflexivitatea, sensibilitatea sau conservatorismul 
(Paunonen şi Ashton, 2001). Deschiderea este 

caracteristica persoanelor creative, orientate spre 
dezbaterea ideilor, cu o bogată cultură generală, în timp ce 
la polul opus se află persoanele conformiste, practice, 
orientate spre valorile tradiţionale. 

 
Cercetări anterioare asupra variabilelor studiate 

În primul rând, interviul înseamnă o interacţiune 
socială între aplicant şi intervievator, iar acest context 
social influenţează comportamentul ambilor actori, 

procesele şi rezultatele interviului. 
Interviul, datorită naturii sale evaluative, antrenează o 

anxietate socială interpersonală care, la rândul ei, scade 
performanţa în interviul de selecţie (Heimberg şi Becker, 
1981) şi în general este însoţit de distres (Rynes, Bretz şi 
Gerhart, 1991). Teama şi distresul asociate interviului de 
selecţie se datorează, în principal, faptului că: 
“intervievatorul este o persoană necunoscută şi a vorbi cu 

străinii, în sine, este un aspect anxiogen” (Ayres, 
Keereetaweep, Chen şi Edwards, 1998, 5); candidatul nu 
are sentimentul controlului asupra cursului acţiunii, iar 
această percepţie a unui control scăzut conduce de obicei la 
anxietate (Jones şi Pinkney, 1989); este o situaţie 
evaluativă care poate antrena gânduri / cogniţii 
autodepreciative (Heimberg şi Becker, 1981). 

Anxietatea aplicantului are implicaţii serioase, în 

sensul că poate biasa validitatea predictivă a interviului de 
selecţie, ducând la alegerea unui candidat nepotrivit; 
studiile arată ca validitatea predictivă a selecţiei este 
scazută pentru persoanele cu un nivel crescut de anxietate 
(Schmit şi Ryan, 1992).  

Leon şi Matthews (2010)i ndică faptul că stima de sine, 
valorizarea de sine şi auto-handicaparea sunt legate şi pot 
influenţa performanţa în interviuri, deoarece, cu cât 

importanţa rezultatului este mai mare cu atât poate afecta 
valorizarea de sine în acel domeniu, ceea ce va influenţa 
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stima de sine. Astfel, în situaţii de acest fel, oamenii pot 
apela la strategii de auto-sabotare pentru a se proteja, ceea 
ce în acelaşi timp va influenţa performanţa din cadrul 
interviului. 
 

Studiul de față 
 

Scopul acestei lucrări este de a identifica legătura între 
aspectele self-ului (precum personalitatea şi stima de sine) 
şi performanţa candidaţilor în cadrul interviurilor de 
angajare. În vederea atingerii scopului lucrării, s-au 
formulat următoarele obiective: 

•  identificarea relaţiilor dintre stima de sine a 

candidaţilor şi performanţa lor în interviurile de angajar; 
• identificarea legăturilor existente între valorizarea de 

sine a candidaţilor şi performanţa lor în interviurile de 
angajare; 

• identificarea relaţiilor dintre trăsăturile de 
personalitate ale candidaţilor si performanţa lor în 
interviurile de angajare. 

 

Pentru atingerea obiectivelor acestei cercetări, s-au 
formulat următoarele ipoteze: 

1. Nivelul stimei de sine corelează pozitiv cu 
performanţa în cadrul interviului de angajare. 

2.  Conştiinciozitatea ca factor de personalitate 
corelează pozitiv cu performanţa în cadrul interviului de 
angajare. 

 3.  Agreabilitatea ca factor de personalitate corelează 

pozitiv cu performanţa în cadrul interviului de angajare. 
 4. Extraversiunea ca factor de personalitate corelează 

pozitiv cu performanţa în cadrul interviului de angajare. 
5. Competenţa ca dimensiune a valorizării de sine 

corelează pozitiv semnificativ cu performanţa în cadrul 
interviului de angajare 

6. Competiţia ca dimensiune a valorizării de sine 
corelează pozitiv cu performanţa în cadrul interviului de 
angajare. 

 

Metodologia cercetării 
 

Participanţi 
În cadrul cercetării de faţă au fost implicaţi un număr 

de 60 de candidaţi, atât persoane de gen masculin (43,3%) 
cât şi de gen feminin (56,7%), cu vârsta cuprinsă între 23 şi 
35 de ani (media de vârstă: 27). Toţi sunt candidaţi care s-

au prezentat la un interviu de angajare pentru o poziţie de 
reprezentant medical. Participanţii sunt absolvenţi de studii 
superioare, având specializări în domeniul medical extins 
(de exemplu: medicină, stomatologie, kinetoterapie, 
medicină veterinară, tehnică dentară etc.) Participarea 
acestora la studiu a fost voluntară. Principala sarcină a 
reprezentantului medical este de a promova medicamente 
sau aparatură medicală medicilor şi farmaciilor, astfel încât 

acest post presupune menţinerea unor legături constante cu 
medicii, bune abilităţi de persuasiune, prioritizare şi 
comunicare. 

 
Metode 

În vederea atingerii scopului propus, în cadrul 
cercetării au fost aplicate următoarele instrumente: Scala 
Rosenberg (1989), Chestionarul de personalitate IPIP 

(International Personality Item Pool, Goldberg, 1999), 
Scala Valorizării de sine Crocker, 2003). 

Scala de evaluare a stimei de sine globale, elaborată de 
Rosenberg (1976), conţine 10  itemi, fiecare item fiind 
evaluat de subiect pe o scală likert de la 1 la 4, unde (1) 
reprezintă ’’absolut de acord’’ şi  (4) – "categoric nu". 
Scala este alcătuită din 5 itemi cotaţi direct şi 5 itemi 

inversaţi. Punctajul care se acordă pentru fiecare item 
variază între 1 şi 4 puncte, scorul final obţinându-se prin 
însumarea punctelor obţinute la cei 10 itemi.  

Chestionarul de personalitate IPIP (International 
Personality Item Pool, Goldberg, 1999.) Instrumentul este 
construit de Goldberg (1999) şi se bazează pe modelul in 
cinci factori (Big Five). 

Chestionarul oferă o descriere a dimensiunilor care 

caracterizează personalitatea umană, astfel încât să se poată 
construi un profil detaliat al unui individ şi de a se face o 
mai bună diferenţiere între diferite entităţi psihice. 

Chestionarul este utilizat pentru a măsura cinci factori 
de personalitate: Extraversiunea,  Agreabilitatea, 
Conştiinciozitatea,  Stabilitatea emoţională şi Deschiderea.  

În cercetarea de faţă este utilizată varianta scurtă de 50 
de itemi a acestui chestionar. Scalele chestionarului sunt de 

tip likert, variantele de răspuns pentru fiecare item sunt: 1-
dezacord total ; 2- dezacord parţial ; 3- nici acord nici 
dezacord ; 4- acord parţial; 5- acord total. Sarcina 
subiecţilor este aceea de a citi cu atenţie fiecare afirmaţie şi 
de a răspunde în ce măsură li se potriveşte fiecare item. 
Coeficienţii alpha Cronbach sunt peste .70 la toate 
dimensiunile chestionarului. 

Scala valorizării de sine este construită de Crocker şi 

colab. (2003) şi măsoară contingenţele valorizării de sine. 
Această probă conţine 35 de itemi, fiecare item fiind 
evaluat de subiect pe o scala likert de la 1 la 7, unde (1) 
reprezintă „dezacord total” şi (7) „acord total”. 

Scala este utilizată pentru a măsura şapte dimensiuni 
ale valorizării de sine: Suport din partea familiei, 
Competiţia, Înfăţişarea, Iubirea lui Dumnezeu, 
Competenţa, Virtutea şi Aprobarea din partea celorlalţi. 

Scala este alcătuită din 28 de itemi cotaţi direct şi 7 

itemi inversaţi, pentru fiecare dimensiune calculându-se un 
scor total. Fiecare participant va avea astfel 7 scoruri. 
Toate dimensiunile scalelor CSW au nivele acceptabile ale 
indicatorilor de consistenţă internă, peste .70 la toţi factorii 
(Maricuţoiu, Macsinga, Sava, Rusu şi Vîrgă, 2012).  
 
Performanţa la interviu 

Performanţa candidatului în cadrul interviului este 

evaluată de către doi intervievatori cu experienţă de peste 5 
ani în cadrul activităţii de recrutare şi selecţie, de la aceeaşi 
companie. Performanţa generală din cadrul interviului este 
evaluată pe o scală de la 1 la 10, unde (1) reprezintă extrem 
de slab, iar (10) extrem de bun. Scorul final al performanţei 
pentru fiecare candidat se obţine prin calcularea mediei 
aritmetice a notelor oferite de către cei doi intervievatori. 
Sunt şapte aspecte (criterii) urmărite de către intervievatori 

în cadrul interviului: impresia iniţială, impresia finală, 
motivaţia, abilităţile de comunicare, abilităţile de 
relaţionare, abilităţi rezolutive, abilităţi tehnice. Fiecare 
dintre aceste aspecte este evaluat pe o scală de la 1 la 10, 
nota finală, care reflectă performanţa generală, se obţine 
prin calcularea mediei aritmetice a notelor de la fiecare 
criteriu. 
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Procedura de lucru 
Instrumentele de evaluare ale dimensiunilor 

psihologice prezentate au fost aplicate individual, la o 
distanţă de 2-3 zile după susţinerea interviului. Instructajul 
a fost acelaşi pentru toţi subiecţii. Înainte de începerea 

testării, au fost solicitate întrebări din partea subiecţilor, 
astfel încât să se asigure că sarcina a fost înţeleasă. Pentru 
fiecare probă psihologică a existat un instructaj specific, 
fiind comunicat subiecţilor atât verbal, cât şi scris. 
Subiecţilor li s-au aplicat toate cele patru probe în aceeaşi 
zi, după cum urmează: Scala Valorizării de sine, Scala 
Rosenberg şi Chestionarul IPIP. 

În cadrul instructajului li s-a specificat subiecţilor 

faptul că datele sunt confidenţiale şi că rezultatele la aceste 
instrumente nu vor influenţa în nici un mod rezultatul din 
cadrul interviului de angajare. Această măsură a fost luată 
pentru a asigura sinceritatea subiecţilor. 

 

Rezultate 
 
Datele brute obţinute în prezenta cercetare au fost 

interpretate cu ajutorul programului statistic SPSS  for 
Windows 16.0. Verificarea formei distribuţiei (cu ajutorul 
indicelui de oblicitate Skewnes) a relevat existenţa unor 
distribuţii majoritar simetrice. 
 
Tabel 1 Rezultatele corelaţiilor realizate între aspectele self-ului şi 

performanţa în cadrul interviului de angajare 

 

 Performanţa 

Stima de sine .274* 

Conştiinciozitatea .279* 

Agreabilitatea .271* 

Extraversiunea .302* 

Competenţa .372* 

Competiţia .330* 

*  Corelaţie semnificativă la pragul de semnificaţie p< 0.05 (2-

tailed) 
 
Ipoteza 1 – Nivelul stimei de sine corelează pozitiv cu 

performanţa în cadrul interviului de angajare. 

După cum rezultă din Tabelul 1, coeficientul r (58) = 
.274, p < .05, rezultatul este semnificativ statistic. Datele 
sprijină ipoteza lansată conform căreia există o asociere 
între stima de sine a candidatului şi performanţa acestuia în 
cadrul interviului de angajare. 

Analiza cantitativă relevă faptul că între stima de sine 
globală şi performanţa la interviu există o relaţie pozitivă, 
direct proporţională.  

 

Ipoteza 2: Conştiinciozitatea ca factor de personalitate 
corelează pozitiv cu performanţa în cadrul interviului de 
angajare. 

După cum rezultă din Tabelul 1, pentru un r (58) = 
.271, p < .05, rezultatul statistic este semnificativ. Datele 
sprijină ideea lansată conform căreia există o asociere 
pozitivă între conştiinciozitate ca trăsătură a personalităţii 
şi performanţa la interviu. 

Analiza cantitativă relevă faptul că există o relaţie 
pozitivă, direct proporţională între performanţa la interviu 
şi conştiinciozitatea ca factor de personalitate, astfel putem 
afirma faptul că un nivel ridicat al conştiinciozităţii 
candidatului se asociază un nivel ridicat al performanţei 
din cadrul interviului.  

 

Ipoteza 3: Agreabilitatea ca factor de personalitate 
corelează pozitiv cu performanţa în cadrul interviului de 
angajare. 

După cum rezultă din Tabelul 1, pentru un r (58) = 
.271, p < .05, rezultatul statistic este semnificativ. Datele 

statistice sprijină ideea lansată conform căreia există o 
corelaţie pozitivă, direct proporţională între agreabilitatea 
candidatului şi performanţa acestuia în cadrul interviului de 
angajare.  

 
Ipoteza 4: Extraversiunea ca factor de personalitate 

corelează pozitiv cu performanţa în cadrul interviului de 
angajare. 

După cum rezultă din Tabelul 1, pentru un r (58) 
=.302, p < .05, rezultatul statistic este semnificativ. Datele 
statistice sprijină ideea lansată conform căreia există o 
asociere între extraversiunea candidatului şi performanţa 
acestuia în cadrul interviului de angajare. 

Aşa cum relevă analiza cantitativă, între extraversiunea 
candidatului şi performanţa acestuia există o corelaţie 
pozitivă, direct proporţională, astfel un nivel ridicat al 

extraversiunii candidatului se asociază cu un nivel ridicat 
al performanţei în cadrul interviului de angajare. 

 
Ipoteza 5: Competenţa ca dimensiune a valorizării de 

sine corelează pozitiv semnificativ cu performanţa în 
cadrul interviului de angajare. 

După cum rezultă din Tabelul 1, pentru un r (58) = 
.372, p < .05, rezultatul statistic este semnificativ. Prin 

urmare datele statistice sprijină ideea lansată conform 
căreia există o asociere între competenţa ca dimensiune a 
valorizării de sine şi performanţa din cadrul interviului. 

Analiza cantitativă relevă faptul că între performanţa la 
interviu şi competenţa ca dimensiune a valorizării de sine 
există o corelaţie pozitivă, direct proporţională.  

 
Ipoteza 6: Competiţia ca dimensiune a valorizării de 

sine corelează pozitiv cu performanţa în cadrul interviului 

de angajare. 
După cum rezultă din Tabelul 1, pentru un r (58) = 

.330, p < .05, rezultatul statistic este semnificativ. Prin 
urmare datele statistice sprijină ideea lansată conform 
căreia există o asociere între competiţie ca dimensiune a 
valorizării de sine şi performanţa în cadrul interviului. 

Analiza cantitativă relevă existenţa unei corelaţii 
pozitive, direct proporţionale între competiţie (ca 

dimensiune a valorizării de sine) şi performanţa în interviu.  

 

Discuţii 
 
Obiectivul principal al lucrării de faţă a fost de a 

identifica legătura dintre aspectele self-ului (mai exact al 
stimei de sine, ale valorizării de sine şi a factorilor de 
personalitate) şi performanţa candidaţilor în cadrul 

inteviurilor de angajare. Această cercetare şi-a îndeplinit 
parţial obiectivul propus, reuşind să identifice o parte din 
astepectele self-ului care se află în legătură cu performanţa 
candidaţilor.  

Stima de sine este o orientare pozitivă sau negativă faţă 
de propria persoană, mai exact o evaluare de ansamblu a 
valorii propriei persoane. Persoanele cu un nivel înalt al 
stimei de sine sunt mai încrezătoare în propriile lor abilităţi 

şi în succesul eforturilor lor. Persoanele cu un nivel scăzut 
al stimei de sine tind să generalizeze un feedback negativ 
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primit într-o arie asupra altor aspecte ale identităţii lor şi nu 
consideră că vor avea succes, chiar dacă îşi doresc acest 
lucru. Scopul principal al persoanelor cu stimă de sine 
scăzută este să obţină un nivel acceptabil ca performanţă, 
în condiţiile în care nu există posibilitatea scăderii stimei 

de sine (Leon şi Matthews, 2010). Studiile arată existenţa 
unui impact negativ asupra evaluării realizate de 
intervievatori dacă aceştia percept aplicantul ca având o 
stimă de sine scăzută (Liden, Martin şi Parsons, 1993). De 
asemenea, studiile arată şi o relaţie pozitivă a stimei de sine 
cu auto-eficienţa (Bandura, 1980, apud. Macsinga, 2003), 
astfel persoanele cu stimă de sine mare au credinţa că vor 
obţine performanţa în această sarcină, iar comportamentul 

şi atitudinea lor din timpul interviului, verbal şi nonverbal 
exprimă această credinţă. Intervievatorul descifrează acest 
comportament şi atitudinea de încredere, astfel încât 
evaluarea este una pe măsura expectanţelor candidatului 
(profeţia care se auto-împlineşte). 

În ceea ce priveşte cea de a doua ipoteză, rezultatele de 
mai sus sprijină ipoteza lansată conform căreia există o 
corelaţie pozitivă între conştiinciozitate (ca trăsătură de 

personalitate) şi performanţa evaluată în cadrul interviului 
de angajare. Conştiinciozitatea, dintre trăsăturile de 
personalitate, este cel mai important predictor al 
performanţei în cadrul unui loc de muncă (Halim, Zaina, 
Khairudin, Shahrazad, Nasir şi Fatimah, 2011). Persoanele 
cu un nivel înalt al conştiinciozităţii sunt mai responsabile, 
disciplinate, determinate şi capabile să menţină o 
performanţă înaltă în diferite situaţii (Costa şi McCrae, 

1997). Astfel, intervievatorul va observa această trăsătură 
şi în cadrul interviului de angajare, urmărind nivelul de 
conştiinciozitate al candidatului şi apreciindu-i performanţa 
şi în funcţie de această trăsătură. Cercetările asupra 
manifestărilor comportamentale asociate conştiinciozităţii 
(Jackson şi colab., 2010) arată că această dimensiune se 
asociază comportamental cu punctualitatea, declararea 
disponibilităţii de a lucra ore suplimentare, ţinuta ordonată. 
Toate aceste „exprimări” sunt decodificate de către 

evaluator ca semne ale prezenţei unui nivel ridicat de 
conştiinciozitate. 

Referitor la cea de a treia ipoteză lansată, datele 
obţinute relevă existenţa unei corelaţii pozitive între 
agreabilitate (ca factor de personalitate) şi performanţa în 
cadrul interviului de angajare. Situaţia de interviu este o 
situaţie care implică interacţiune socială între cel puţin 
două persoane, o interacţiune socială între aplicant şi 

intervievator, iar acest context social influenţează 
comportamentul ambilor actori, procesele şi rezultatele 
interviului (Champion, 2002). Studiile realizate asupra 
interacţiunii din cadrul interviului de selecţie arată că, doar 
pe baza informaţiei vizuale, persoanele care conduc 
interviurile de selecţie pot face inferenţe valide privind 
performanţa viitoare în muncă a aplicanţilor (DeGroot şi 
Motowidlo, 2000). Mai mult, studiile arată că, chiar în 

condiţiile în care există informaţii logice, raţionale şi 
verificabile despre un aplicant, detectarea implicită a unor 
semnale emoţionale negative ale aplicantului face ca 
evaluarea sa de către intervievator să fie mai puţin bună 
(Winkielman, Berridge şi Wilbarger, 2005). Aceste 
semnale emoţionale sunt procesate pre-atenţional, iar 
aceste procesări pot influenţa comportamentul 
evaluatorului cu sau fără medierea unor emoţii conştiente. 

Rezultatele obţinute sprijină şi cea de a patra ipoteză  
conform căreia există o asociere pozitivă între 

extraversiune şi performanţa din cadrul interviului de 
angajare. Extravertiţii sunt persoane foarte sociabile, 
energice, optimiste, prietenoase şi asertive. În schimb, 
introvertiţii tind să fie rezervaţi, independeţi şi stabili 
(Burger şi Caldwell, 2000). Un interviu de angajare este, în 

primul rând, o interacţiune socială, astfel cele mai 
pregnante comportamente pe care o persoană le afişează în 
cadrul unui interviu sunt cele legate de abilităţile sale de 
socializare (Caldwell şi Burger, 1998). Este mai probabil 
ca persoanele cu un nivel înalt al extraversiunii să fie mai 
expresive, să vorbească mai mult şi să ofere mai multe 
informaţii despre ele însele (atât verbal, cât şi non-verbal), 
spre deosebire de persoanele introvertite. Prezentând astfel 

de comportamente care sunt percepute ca fiind în legătură 
cu anumite abilităţi sociale, aceste persoane pot fi evaluate 
pozitiv, rezultând o performanţă mai bună în cadrul 
interviului. Rezultatele cercetărilor efectuate de Watson, 
Clark, McIntyre şi Hamaker (1992) au descoperit faptul că 
extraversiunea şi afectele pozitive apar împreună în acelaşi 
factor, pe care l-au denumit „extraversiune / emoţionalitate 
pozitivă". Aşadar, extraversiunea ca aspect energetic al 

personalităţii este asociată cu emoţionalitatea pozitivă care 
are manifestări în comportamentul non-verbal, care este 
decodificat de către evaluator. Cu cât acesta din urmă 
percepe emoţionalitatea pozitivă, energia, vitalitatea şi 
activismul persoanei ca fiind la un nivel superior, cu atât 
mai mult va avea tendinţa de a realiza o evaluare mai bună 
a performanţei candidatului la interviu. Burger şi Caldwell 
(2000), într-o cercetare asupra relaţiilor dintre 

emoţionalitate, extraversiune şi succesul în interviu, arată 
că există o corelaţie pozitivă semnificativă între această 
dimensiune a personalităţii şi succesul la interviu 
operaţionalizat prin numărul de rechemări la interviu. 

Într-o cercetare realizată de Osborn, Feild şi Veres 
(1998), autorii au investigat relaţiile dintre dimeniunea 
extraversiune – introversiune, auto-monitorizarea şi 
performanţa aplicanţilor în situaţia de interviu panel. 
Rezultatele ne arată că persoanele care au avut o 

performanţă mai înaltă în cadrul interviului au fost cele 
care au prezentat un nivel înalt de auto-monitorizare şi 
extraversiune, şi cele introvertite, cu un nivel scăzut de 
auto-monitorizare. 

Cea de a cincea ipoteză lansată conform căreia există o 
corelaţie pozitivă între competenţă (ca dimensiune a 
valorizării de sine) şi performanţa în cadrul interviului de 
angajare este sprijinită de rezultatele obţinute. Dacă un 

candidat se consideră competent şi acest aspect este 
important pentru el, atunci el îşi va mobiliza energia şi 
resursele în a demonstra faptul că este capabil să ocupe 
poziţia pentru care a candidat, astfel acesta va fi evaluat 
pozitiv în cadrul interviului, prezentând o performanţă 
înaltă. Hoekstra şi van Sluijs (2003, apud. de Fruyt, 
Bockstaele, Taris şi van Hiel, 2006) consideră competenţa 
ca un construct ce reflectă interacţiunea dintre expertiza 

unei persoane şi repertoriul ei comportamental, care este 
folositor în a performa/excela într-o sarcină. Expertiza unei 
persoane este definită ca un ansamblu de cunoştinţe, 
experienţe şi insight-uri folosite pentru a rezolva probleme. 
Manifestarea competenţei este dependentă de emoţiile, 
atenţia şi motivaţia persoanei. Majoritatea tipologiilor 
despre competenţă fac referire la 4 categorii principale 
(Hogan şi Warrenfeltz, 2003 apud. de Fruyt şi colab., 

2006): competenţe intrapersonale (care stau la baza 
individului şi îi determină emoţionalitatea, vulnerabilitatea, 
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energia, activitatea etc.); competenţe interpersonale (care 
se dezvoltă prin interacţiunea cu alte persoane); 
competenţe profesionale (care pot fi dezvoltate prin 
training) şi competenţe de leadership (care se pot dezvolta 
în cadrul mediului de lucru). În ceea ce priveşte situaţia de 

interviu, candidatul care, are o valorizare de sine bazată pe 
competenţă, va activa expertiza sa prin repertoriul de 
comportamente manifestate în cadrul interviului, iar prin 
acest fapt acesta va putea avea o performanţă mai crescută 
în cadrul interviului. 

Cea de șasea ipoteză lansată, conform căreia există o 
corelaţie pozitivă între competiţie (ca dimensiune a 
valorizării de sine) şi performanţa în cadrul interviului de 

angajare, este sprijinită de rezultatele statistice obţinute. În 
cadrul interviului de angajare, o persoană care este 
orientată spre competiţie, spre a fi mai bună decât alte 
persoane, spre a obţine o performanţă cât mai bună poate fi 
considerată ca fiind motivată, determinată şi care va 
depune efort în realizarea obiectivelor sale, respectiv în 
realizarea cu succes a interviului. Astfel, intervievatorul va 
evalua într-un mod pozitiv performanţa acestuia. Dacă o 

persoană prezintă un nivel scăzut de competitivitate, ea 
poate părea dezinteresată, nemotivată, care doreşte să 
depună un efort minim în realizarea sarcinilor şi se va 
prezenta în acest mod şi în cadrul interviului de angajare, 
ceea ce va duce la o performanţă scăzută în cadrul 
interviului. 

Cook, Vance şi Spector (2000) au realizat două studii 
care urmăreau relaţia dintre personalitate şi procesul de 

interviu. Rezultatele primului studiu (realizat pe 136 de 
studenţi) arată ca Tipul A de comportament (care prezintă 
trăsături precum competiţia, extraversiunea, neuroticismul 
şi orientarea spre realizare profesională) este asociat cu 
rezultatele interviului simulat. În cel de-al doilea studiu, 
Tipul A de comportament a fost asociat cu rezultatele 
interviului realizat în realitate. Aceste rezultate sugerează 
faptul că competiţia (care este şi o trăsătură a Tipului A) 
corelează cu performanţa din cadrul interviului de angajare 

şi astfel în cazul unui candidat care are o valorizare de sine 
bazată pe competiţie, acesta va activa comportamente din 
registrul competiţiei, va fi dornic să demonstreze că este 
mai bun decât alte persoane şi va fi orientat spre realizarea 
cu succes a sarcinii. Toate aceste aspecte putând fi asociate 
cu o evaluare mai pozitivă în cadrul interviului, astfel 
candidatul care are o valorizare de sine bazată pe 
competiţie ar putea avea şi o performanţă mai înaltă în 

cadrul interviului de angajare. 
 

Limite și direcții viitoare de cercetare 
Studiul prezintă câteva limite. O primă limită ţine de 

volumul relativ mic al lotului de participanţi, care astfel 
poate influenţa rezultatele obţinute. O altă limită ţine de 
designul transversal al cercetării care permite doar 
evidențierea unor asocieri între variabilele studiate, dar nu 

şi inferarea unor relaţii cauzale între acestea. De asemenea, 
testarea a fost realizată utilizând metode de tip auto-
evaluare, unde există riscul unor biasări date de tendinţa de 
dezirabilitate a răspunsurilor participanţilor, ceea ce 
reprezintă o altă limită a studiului. Luând în considerare 
faptul că participanţii la această cercetare au fost prezenţi 
la un interviu real de angajare, chestionarele au fost 
aplicate la un interval de timp de 2-3 zile după interviul 

susţinut, iar în instructaj se specifica clar faptul că aceste 
chestionare nu vor influenţa rezultatul interviului. Am 

apelat la aceste măsuri pentru a creşte şansa ca participanţii 
să răspundă onest la chestionare.  

Nu în ultimul rând, o altă limită o constituie evaluarea 
realizată de către intervievatori, care poate fi influenţată de 
factori subiectivi sau care este posibil să măsoare potrivirea 

cu postul şi nu performanţa în general. În plus, candidatul 
poate fi influenţat de comportamentul şi reacţiile 
intervievatorilor, ceea ce îi poate afecta comportamentul. 

O posibilă direcţie de cercetare vizează considerarea 
unor variabile care pot media relaţia dintre stima de sine şi 
performanţa în cadrul interviului de angajare, respectiv 
între trăsăturile de personalitate şi performanţa în cadrul 
interviului de angajare. În plus, creşterea numărului de 

participanţi prin luarea în considerare a altor poziţii decât 
cea de reprezentant medical s-ar putea constitui într-o altă 
direcţie de cercetare viitoare. De asemenea, extinderea 
analizei la alte tipuri de interviuri sau evaluări (ex. centre 
de evaluare) este o altă posibilă direcţie de cercetare 
viitoare. 

 
Concluzii şi implicaţii practice 

În urma rezultatelor obţinute, putem afirma faptul că 
nivelul stimei de sine este corelat pozitiv cu performanţa în 
cadrul interviului de angajare. În ceea ce priveşte factorii 
de personalitate, extraversiunea, conştiinciozitatea şii 
agreabilitatea pot fi asociate cu o performanţă ridicată în 
cadrul interviului de angajare. Dintre dimensiunile 
valorizării de sine, competiţia şi competenţa sunt cele 
asociate cu un nivel ridicat la performanţei din cadrul 

interviului de angajare. 
Rezultatele obţinute au valoare aplicativă în domeniul 

psihologiei muncii şi organizaţionale, în special în cadrul 
activităţii de recrutare şi selecţie. Decizia de angajare a 
unei persoane poate fi făcută şi pe baza acestor aspecte ale 
self-ului. Intervievatorii pot face inferenţe referitoare la 
personalitatea şi stima de sine ale candidatului urmărind 
comportamentul acestuia în cadrul interviului, iar pe baza 
acestora ei pot lua o decizie. De asemenea, pe baza 

aspectelor evidenţiate şi ţinându-se cont de aspectele 
relevante la un loc de muncă, procesul de intervievare 
poate suferi modificări, pentru a îmbunătăţi modalitatea de 
selecţie a candidaţilor. 
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