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Prefaţă 
 

 

 Evoluţia generală a societăţii umane, pe multiple planuri şi din 
diverse unghiuri percepută, a psihismului şi a comportamentului semenilor 
noştri au fost şi vor fi teme permanente de studiu, de aprofundări, de 
sistematizări şi de ierarhizări. 

Încercăm să sperăm că evoluţia este o prezenţă atât în plan social 
cât şi în cel psihic, astfel că dinamica societăţii, a comunităţilor umane de 
oriunde impune slujitorilor ştiinţei, şcolii, educaţiei şi culturii, eforturi 
continue concertate pentru a eficientiza conduite, atitudini, soluţii. 

 Pe această linie a expectaţiilor faţă de studenţi, de viitorii psihologi, 
lect. drd. Dan Craşovan se apleacă într-un demers necesar acestora, făcând 
dovada unor capacităţi de veritabil cercetător al domeniului metodologiei 
specifice psihologiei. 

Volumul intitulat ,,Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale 
metodologiei cercetării în psihologie”, redactat pentru studenţii facultăţilor 
de psihologie ne introduce în teoria cercetării în acest domeniu, autorul 
prezentând fundamente, teorii şi concepte ordonate în sens strict alfabetic. 
Prezentarea tipică pentru un dicţionar sau glosar are avantajul ordonării 
terminologiei necesare în activitatea de cercetare ştiinţifică în psihologie. 
Autorul, având experienţă atât în activitatea didactică dar şi în activitatea 
de cercetare ştiinţifică – ambele concretizate într-o serie de realizări 
,,omologate” la nivel universitar şi al cercetării ştiinţifice naţionale 
demonstrează o extraordinară deschidere pentru perceperea cunoştinţelor – 
informaţiilor structurate dar permanent raportate la tehnici actuale de 
interpretare, inclusiv în domeniul statisticii matematice, al fiziologiei, al 
psihosociologiei, al psihodiagnozei. 
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Conceptele, teoriile, tehnicile specifice cercetării în PSIHOLOGIE 
sunt prezentate în acest volum cu scopul clar de a ajuta activităţii 
studenţilor în psihologie, atât în pregătirea general teoretică şi în zona de 
aplicabilitate practică. 

Remarcăm în mod special prezentarea fluentă, comprehensibilă a 
unui set de concepte, teorii şi tehnici de intervenţie pentru domeniul 
psihologic-psihoterapeutic. Sunt unele concepte „ajustate” care pot alcătui 
un material auxiliar pe care autorul le-a introdus în volum pentru a furniza 
studenţilor, viitori psihologi, „instrumente” primare,  introductive în acest 
domeniu al cercetării. 

În acelaşi timp, deşi apreciem în mod deosebit efortul autorului de 
realizare a acestui material într-o manieră didactică, autorul având 
experienţă didactică şi de cercetare, totuşi ar fi fost necesară introducerea, 
pe larg, a unor exemplificări specifice psihologiei, a psihoterapiei şi 
psihologiei clinice. 

O notă specială o constituie intenţia autorului de a împărtăşi 
experienţa acumulată, unde startul în elaborarea tezei de doctorat din 
cadrul Şcolii Doctorale, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea din Bucureşti are un rol important în dobândirea şi abilitarea 
unor deprinderi în cercetarea actuală. 

Considerăm că acest volum va reprezenta un început şi o continuare 
a lucrărilor de acest gen în literatura ştiinţifică din domeniul 
PSIHOLOGIEI, mai ales pentru dificilul demers de introducere în 
cercetarea ştiinţifică. 

 

Profesor dr. Ruxandra Răşcanu 

Coordonator doctorate 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Universitatea din Bucureşti 

Ianuarie 2010, Bucureşti.  
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A 

 

Abatere (Vezi abatere standard). Prin abatere se înţelege diferenţa 
dintre o dată şi o valoare de referinţă (de regulă media).  

 
Abaterea medie (sau deviaţie medie). Indicator al variabilităţii 

unui set de scoruri obţinute în urma unei testări. Mărime a dispersiei 
reprezentând media aritmetică a sumei abaterilor absolute ale scorurilor 
faţă de media lor aritmetică. Se notează cu d şi se calculează cu formula:  

 

Abaterea quartilă (sau deviaţie quartilă). Reprezintă o măsură a 
dispersiei atunci când se utilizează mediana ca măsură a tendinţei centrale. 
Măsură a variabilităţii egală cu jumătatea diferenţei dintre percentilele P25 
şi P75. Se calculează cu formula:  

Q = (Q3– Q1)/2, în care: 
 

Q – abaterea quartilă;  
Q1 – prima quartilă (sau percentila 25);  
Q3 – a treia quartilă (sau percentila 75). 
 
Abaterea standard (Vezi: abatere standard de sondaj, amplitudine, 

amplitudine intercuartilică, amplitudine semi-intercuartilică, dispersie, 
măsuri ale variabilităţii, suma pătratică). 1. Măsură a variabilităţii dată de 
rădăcina pătrată a dispersiei, reprezentând estimarea variabilităţii medii 
pentru un set de scoruri şi care se exprimă în unităţi de acelaşi tip ca şi 
scorurile. La fel ca şi dispersia, abaterea standard poate oferi „o singură 
valoare semnificativă şi reprezentativă pentru diferenţele individuale sau 
abaterile unui set de date calculate dintr-un punct de referinţă comun şi 
anume, media” (Urbina, 2009). 2. Mărime a dispersiei, reprezentând 
rădăcina pătrată a raportului dintre suma abaterilor pătratice ale scorurilor 
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faţă de media lor aritmetică şi n-1 pentru eşantioane sau N pentru populaţii. 
Se notează cu s şi se calculează cu formulele: 

a) pentru eşantioane:  
      

 

unde: s - abaterea standard, 
Xi - abaterea unui scor, 

- media aritmetică a eşantionului, 
n-1 - numărul de scoruri din eşantion diminuat cu o unitate. 

b) pentru populaţii: 
  

 

  
unde:  N - număr total de scoruri din populaţie. 
2. Abaterea standard a unei mulţimi de numere este rădăcina medie pătrată 
(RMS) a mulţimii abaterilor fiecărui element de la media mulţimii. 

 

 

Poate fi definită ca rădăcina pătrată a dispersiei mulţimii de numere. 
Abaterea standard este o măsură a gradului de împrăştiere a elementelor, se 
măsoară în aceeaşi unitate de măsură ca şi datele iniţiale şi se raportează, 
de regulă, împreună cu media. Definiţia porneşte de la premisa că 
mulţimea de plecare reprezintă întreaga populaţie.  

Abaterea standard a distribuţiei de eşantioane. Numită şi eroare 
standard sau eroare standard a mediei. 
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Abaterea standard pentru date grupate. Mărime a dispersiei 
utilizată pentru calculul abaterii standard a datelor grupate, notată cu S şi 
calculată cu formula: 

 

Abaterea standard a populaţiei. Parametru reprezentând abaterea 
standard a valorilor unei variabile pentru o populaţie.  

 
Abaterea standard de sondaj (Vezi dispersia de sondaj). 

Estimator al abaterii standard a populaţiei, bazat pe un eşantion aleator, 
măsurând gradul de împrăştiere a eşantionului în jurul mediei de sondaj.  

 
 Abilităţi mentale primare. Serie de abilităţi care stau la baza 

inteligenţei (descoperite de L.L. Thurstone, în 1949, prin analiza 
factorială): a) abilitatea verbală (sau comprehensiune verbală), constând în 
înţelegerea şi utilizarea eficientă a cuvintelor; b) abilitatea numerică, 
constând în efectuarea rapidă şi corectă a operaţiilor matematice; c) perce-
perea relaţiilor spaţiale, constând în vizualizarea şi surprinderea relaţiilor 
spaţiale ale obiectelor; d) viteza procesului perceptual, reprezentând 
identificarea rapidă şi precisă a obiectelor; e) factorul memorie brută, 
constând în învăţarea şi memorarea informaţiilor (are doi sub-factori – 
factorul inducţie şi factorul deducţie); f) raţionamentul şi utilizarea 
relaţiilor abstracte în soluţionarea problemelor; g) fluenţa verbală constând 
în viteza de reprezentare sau de elaborare mentală a cuvintelor cu ajutorul 
gândirii. 
 

Abordare funcţionalistă. Sistem de constructe teoretice care 
tratează personalitatea din punct de vedere al funcţionalităţii sale 
adaptative. 
 

Abordare sistemică. Viziune conform căreia personalitatea este un 
sistem bio-psiho-socio-cultural hipercomplex, organizat, structurat, proba-
bilistic şi relativ stabil. 
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Accetuarea socială. Fenomen în care percepţia oamenilor şi 
obiectelor poate fi influenţată de semnificaţia socială sau importanţa 
atribuită acestora. Acest fenomen explică tendinţa de a percepe ca fiind 
mai mari şi/sau mai grele obiectele şi oamenii ce deţin o valoare socială 
semnificativă (Dannenmaier, Thumin, 1964). 

 
Acord interexaminator (Vezi fidelitate interexaminator). 
 
Acordul în cunoştinţă de cauză. Procedura prin care persoanele 

hotărăsc dacă vor participa la o cercetare după ce au fost informaţi despre 
faptele care ar putea să le influenţeze decizia. Acordul are la bază 
Declaraţia Adunării generale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de la 
Helsinki din 1964. În orice cercetare pe fiinţe umane, fiecare potenţial 
subiect trebuie să fie informat în mod adecvat despre scopurile, metodele, 
beneficiile anticipate şi despre pericolul ori disconfortul pe care îl poate 
produce cercetarea. Subiectul potenţial trebuie să ştie că are libertatea de a 
refuza participarea şi că poate să-şi retragă consimţământul de a participa 
în orice moment al cercetării (Bogáthy, Sulea, 2004; emea.europa.eu). 
 

Activare. 1. Stare de pregătire pentru acţiune. 2. Stare a sistemului 
nervos caracterizată prin excitaţie şi reactivitate. 3. Intrare în acţiune. 
 

Activitate. 1.Mişcarea sau comportamentul unui organism sau doar 
a unei părţi a lui. Exemplu: activitatea motorie. 2.Activităţile şi/sau 
procesele mentale sau fiziologice; exemplu: activitatea cerebrală. 
 

Activitate emoţională. Emoţia definită ca activarea şi modificarea 
psihoorganică, evidentă ca: 

a) reacţii explicite, sub formă de comportamente manifeste, 
spontane, dezorganizate; 

b) reacţii implicite, la nivel visceral, intern; 
c) activitatea a conştiinţei. 

 
Adaptabilitate. 1. Capacitate de acomodare şi ajustare mentală şi 

fizică la condiţiile unui mediu. 2. Viteza cu care subiectul uman se 
adaptează la un mediu specific (familie, şcoală, alte situaţii). 

http://www.emea.europa.eu/�
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Aferentaţie inversă. (Vezi: circuit închis; conexiune inversă; 
legătură inversă; proces circular; retroacţiune; retrocuplaj; mecanism 
recurent; informaţie recurentă; feedback). Mod de circulare a informaţiei în 
neurofiziologie, (reprezentând calea de întoarcere a informaţiei de la 
efector la centrul de comandă) sau în sistemele tehnice de comandă 
(circulaţia informaţiei de la mărimea de ieşire (output) către cea de intrare 
(input). 

 
Algebră matriceală (Vezi: matrice, matrice de date, matrici multi-

variate, matrice de corelaţie, matrice de varianţă-covarianţă). Modalitate de 
operare cu matricile (de tipul adunării, scăderii, împărţirii, înmulţirii) 
realizabilă prin intermediul programelor computerizate (Popa, 2008). 

 
Alternativă. Sistem compus din două propoziţii, în care adevărul 

unei propoziţii antrenează falsitatea celeilalte propoziţii şi invers. De 
exemplu, „lumea este creată sau ea există dintotdeauna”. 

 
Alternativele metodologice la studiile controlate cu placebo 

(www.emea.europa.eu): 

1. Studiul „prin înlocuire" sau studiile cu comparator activ de non-
inferioritate, cu punctele slabe aferente: dificultatea de identi-
ficare, uneori, a unui control activ aprobat pentru indicaţia 
respectivă; necesită un număr mai mare de subiecţi în comparaţie 
cu studiile controlate cu placebo, dezavantaje datorate faptului că 
diferenţa expectată între substanţa investigată şi comparatorul 
activ este mai mică decât aceea dintre substanţa investigată şi 
placebo, iar pentru a detecta o diferenţă mai mică, este nevoie de 
un număr mai mare de subiecţi. Astfel, dovada non-inferiorităţii 
faţă de un control activ, în condiţiile unui anumit studiu nu 
înseamnă întotdeauna dovedirea eficacităţii. În realizarea unei 
comparaţii valide ştiinţific este necesară depăşirea unor neajunsuri 
în ceea ce priveşte: alegerea dozelor (testarea mai multor doze 
este de dorit), a populaţiei de studiu, a variabilei primare (defini-
rea acesteia, momentul evaluării), consideraţii statistice (definirea 
marginii în funcţie de mărimea efectului comparatorului activ faţă 

http://www.emea.europa.eu/�
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de placebo; marginea nu trebuie să fie mai mare decât efectul 
minim expectat în condiţiile studiului respectiv), deoarece toate 
acestea pot determina comparaţii în defavoarea unuia dintre trata-
mente.  

2. Studiile cu trei (sau mai multe) ramuri terapeutice, cuprinzând 
(a)produsul investigat, (b)comparatorul activ şi (c)placebo, poate 
constitui o variantă rezonabilă din punct de vedere ştiinţific, etic şi 
practic. Ideal, comparatorul activ se diferenţiază faţă de placebo 
(indicând validitatea internă a studiului). În situaţia în care şi 
substanţa investigată se diferenţiază de placebo, eficacitatea 
acesteia este demonstrată. Când comparatorul activ nu se diferen-
ţiază faţă de placebo, se analizează cauzele posibile ale acestui 
rezultat. Atunci când exista riscul afectării designului tip dublu-
orb din cauza identificării reacţiilor adverse tipice comparatorului 
activ, evaluarea variabilei primare a studiului ar trebui să fie 
efectuată de o persoană diferită şi independentă de cea care 
înregistrează evenimentele adverse pe durata studiului. 

3. Studiile cu comparator extern (definit - control istoric sau 
nedefinit - bazat pe cunoştinţele asupra evoluţiei bolii respective), 
ca şi studiile controlate în funcţie de statusul anterior începerii 
tratamentului ("baseline-controlled") sunt în general considerate 
ca având o slabă validitate. Acest design este aplicabil doar în 
situaţii în care evoluţia bolii are un înalt nivel de predictibilitate, 
iar evaluarea variabilelor este obiectivă (EMEA, 2000).  

4. Studiile de tip "add-on" reprezintă studii placebo controlate în 
care subiecţii primesc în acelaşi timp şi tratament standard. Acest 
tip de design reprezintă norma recomandata pentru studiile pe 
epilepsie, cancer, constituit dintr-o etapă iniţială de tip "add-on", 
după care tratamentul standard se întrerupe şi se urmăreşte 
evoluţia sub tratament cu produsul investigat în comparaţie cu cea 
sub control activ sau cu placebo.  

5. Studii în care grupul control nu primeşte tratament (activ sau 
placebo). Sunt necesare în situaţia în care realizarea unui design 
de tip dublu-orb nu este posibilă (de exemplu, în cazul 
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tratamentelor cu toxicitate uşor recognoscibilă) sau când 
variabilele evaluate sunt obiective (nu este cazul studiilor din 
psihologie, psihiatrie). Se acceptă o variantă a acestui tip de 
design care include un evaluator "orb".  

EMEA (2000) consideră ca prin randomizare şi tratamentul dublu-
orb este posibilă controlarea tuturor influenţelor ce acţionează asupra 
cursului actual sau aparent al bolii, alte influenţe decât cele cauzate de 
tehnica psihoterapeutică sau de acţiunea farmacologica a medicamentului 
testat. Astfel de influenţe pot fi: cursul natural al bolii cu regresia naturală 
la nivelul mediei, expectaţiile subiectului sau ale investigatorului, alte 
elemente supuse subiectivismului, precum evaluarea diagnosticului sau a 
simptomatologiei. Prin aprobarea unei tehnici de intervenţie sau 
medicament nou, insuficient testat din punct de vedere al eficacităţii şi 
profilului de siguranţă, ar fi posibilă apariţia de riscuri majore publice. Este 
recomandabil şi necesar ca subiecţii expuşi riscului utilizării unei noi 
tehnici de intervenţie psihoterapeutică sau administrării unui medicament 
nou cu un profil de siguranţă incert să fie cât mai redus, în schimb designul 
şi desfăşurarea cercetării să asigure, pe cât posibil, evitarea şi prevenirea 
rezultatelor de tip fals pozitiv şi fals negativ sau având o semnificaţie de 
limită, ambiguă (www.emea.europa.eu).  

Ambiguitate. 1. Orice categorie de stimul (figură, expresie, cuvânt) 
având două sau mai multe sensuri clare. 2. Cuvânt, judecată sau expresie 
cu mai multe înţelesuri (cel puţin două), echivocă, confuză, neclară. 
 

Amplitudine. Distanţa dintre punctele extreme ale unei distribuţii 
de date (dintre valoarea cea mai mare şi valoarea cea mai mică). Un 
indicator instabil, foarte sensibil la prezenţa scorurilor extreme. 

 
Amplitudinea absolută. Mărime a dispersiei reprezentând 

diferenţa dintre cel mai mare scor şi cel mai mic scor dintr-o mulţime de 
scoruri date. Se notează cu A şi se calculează după formula: 

 
 A = Xmax – Xmin, unde 
 
A - amplitudinea absolută, 

http://www.emea.europa.eu/�
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Xmax - scorul cel mai mare, 
Xmin - scorul cel mai mic. 

 
Amplitudine intercuartilică (Vezi: amplitudine, amplitudine 

semi-intercuartilică, măsuri ale variabilităţii). 1. Măsură a variabilităţii 
cuprinsă în intervalul Q1 şi Q3, reprezentând 50% dintr-o distribuţie; partea 
de mijloc a unei distribuţii. 2. Mărime a dispersiei, reprezentând diferenţa 
dintre cea de-a treia şi prima cuartilă a unei distribuţii de scoruri ordonate 
crescător. Se notează cu Q şi se calculează după următoarea formulă:  

  
Q = Q3 – Q1, unde 

 
Q - amplitudinea intercuartilică, 
Q1 - prima cuartilă, 
Q3 - a treia cuartilă. 
 
Amplitudinea relativă. Reprezintă raportul dintre amplitudinea 

absolută a unei mulţimi de scoruri şi media sa aritmetică, înmulţită cu 100. 
Se notează cu A% şi se calculează cu formula:  

     

 

unde: A% - amplitudinea relativă, 
A - amplitudinea absolută, 

 - media aritmetică a mulţimii scorurilor. 
 

Amplitudine semi-intercuartilică (Vezi: abaterea standard, 
amplitudine, amplitudine intercuartilică, dispersie, măsuri ale 
variabilităţii). Măsură a variabilităţii reprezentând o jumătate din 
amplitudinea intercuartilică care reprezintă, la rândul sau, distanţa dintre 
punctele care demarchează limitele superioare ale primului (Q1) şi celui 
de-al treilea sfert (Q3) al unei distribuţii. 

 
Analiză. Unul din procedeele generale ale gândirii, alături de 

sinteză. Cercetarea unui fapt sau fenomen prin descompunere în principiile 
sau elementele sale componente. 
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Analiza calitativă. Tip de analiză având scopul de a descrie un 
fenomen, eveniment, situaţie utilizând variabile măsurate pe scale 
nominale sau ordinale (scale calitative), iar informaţiile /datele obţinute fac 
obiectul unei analize privind evoluţia/variaţia fenomenului, evenimentului 
sau situaţiei şi nu a cuantificării. 
 

Analiza cantitativă. Tip de analiză având scopul cuantificării 
evoluţiei/variaţiei unui fenomen, eveniment ori situaţie, şi în care se 
utilizează variabile cantitative, măsurabile.  
 

Analiza cluster (sau analiza grupării). Metodă folosită pentru 
determinarea prezenţei grupărilor într-un tabel de corelaţie. 
 

Analiza componentelor principale. Tehnică de reducere a datelor, 
prin extragerea unui număr cât mai mic de eigenvectori ce vor explica cât 
mai mult din totalul varianţei. (vezi eigenvectori) 
 

Analiza cost – beneficii. Prezentă în orice tip de cercetare aplicată 
arată raportul dintre costurile şi beneficiile unei intervenţii, ţinând cont de 
limitele sistemului de sănătate. 
 

Analiza de item (Vezi: item, analiza de item calitativă, analiza de 
item cantitativă). Termen folosit pentru a desemna tehnicile ce sunt 
utilizate în evaluarea caracteristicilor itemilor testului, a calităţii itemilor în 
procesul de construcţie şi dezvoltare a testului. 

 
Analiza de item calitativă (Vezi: analiza de item, analiza de item 

cantitativă, item). Analiza caracteristicilor concrete şi stilistice ale itemilor, 
a preciziei şi corectitudinii itemilor, având ca şi criterii majore (Urbina, 
2009): 

a. adecvarea conţinutului şi formatului itemului la scopul 
testării şi la populaţia căreia îi este destinat testul; 

b. claritatea exprimării; 
c. corectitudinea gramaticală; 
d. respectarea regulilor fundamentale în elaborarea itemilor. 

 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

12 
 

Analiza de item cantitativă (Vezi: analiza de item, analiza de item 
calitativă, item). Analiza cuprinzând procedeele statistice destinate 
stabilirii caracteristicilor psihometrice ale itemilor în baza răspunsurilor 
obţinute pe eşantioanele utilizate în procesul de construcţie şi dezvoltare a 
testului (Urbina, 2009). 

 
Analiză de conţinut. Metoda de studiere a documentelor şi 

comunicărilor în scopul interpretării lor. 
 
Analiza direcţională. Mod de contrast polinomial, utilizat în 

situaţia în care variabila independentă este de tip ordinal, oferind informaţii 
referitoare la diferenţele existente între grupe şi direcţia datelor în funcţie 
de treptele variabilei independente (Sava, A., 2004). 

 
Analiza exploratorie a datelor (EDA - Exploratory Data 

Analysis). Procedură în analiza preliminară a datelor statistice şi etapă 
obligatorie ce precede utilizarea procedurilor inferenţiale (Popa, M., 2008) 
având ca obiective: 

a) înţelegerea exactă a datelor cercetării (tendinţa centrală, 
împrăştierea şi forma distribuţiei), 
b) identificarea variabilelor importante ale cercetării, 
c) decelarea unor posibile structuri ascunse ale datelor, 
d) decelarea şi analiza eventualelor erori, 
e) detectarea şi analiza valorilor excesive (marginale, 

extreme). 
 
Analiza factorială. Include teoria şi procedeele corespondente ce 

permit diferenţierea dimensiunii latente pe baza corelaţiilor sau 
covariantelor dintre mai multe variabile manifeste (Sava, 2004). Se disting 
două forme fundamentale: 1.analiza factorială exploratorie şi 2. analiza 
factorială confirmatorie. 
 

Analiza factorială confirmatorie. Formă fundamentală a analizei 
factoriale având ca obiectiv testarea ipotezelor privind gradul de adecvare a 
soluţiilor obţinute prin analiza exploratorie, astfel încât reprezintă teza 
ulterioară demersului descriptiv de tip exploratoriu (Sava, 2004). 
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Analiza factorială exploratorie. Formă fundamentală a analizei 
factoriale ce permite stabilirea factorilor comuni pentru construirea de 
scale şi elaborarea de noi teorii (teoriile personalităţii elaborate de Casttell, 
Eysenck, Costa, McCrae sau a studiilor din domeniul inteligenţei - factorul 
g, ca expresie a inteligenţei generale şi componentele verbale sau 
nonverbale considerate ca formă a inteligenţei), (Sava, 2004). 
 

Analiza itemului. Examinarea itemilor testelor psihologice în 
vederea determinării gradului de dificultate, valorii discriminative, 
nivelului de ambiguitate şi a limitei de timp necesară citirii şi rezolvării lui.  
 
 Analiza matricei de intercorelaţie. (Vezi analiza „toleranţei”). 
Indicator statistic utilizat în regresia multiplă pentru evaluarea 
multicoliniarităţii în funcţie de mărimea coeficientului de corelaţie. De 
exemplu, atunci când variabilele independente au o corelaţie reciprocă mai 
mare decât 0.1 avem faptul multicoliniarităţii. 
 

Analiza profilului. Metodă de combinare a scorurilor rezultate în 
urma aplicării unei baterii de teste şi care presupune stabilirea unui scor-
prag pentru fiecare predictor, având în vedere relaţiile predictorului cu 
criteriul, în baza căruia sunt respinşi candidaţii/subiecţii ce obţin scoruri 
sub pragul minim la fiecare test sau numai la testele ce evaluează abilităţi 
considerate importante în vederea obţinerii unei performanţe la criteriu 
(Urbina, 2009). 
 

Analiza reziduală. (Vezi liniaritate, relaţie liniară, multicolinia-
ritate). Metodă de analiză a liniarităţii în care reziduurile reprezintă scoruri 
a căror variaţie nu este explicată printr-un anumit model de analiză, având 
şi denumirea de erori de predicţie. Într-o situaţie de liniaritate, valorile 
reziduale sunt plasate în jurul liniei de predicţie în mod aleator.  

Valorile reziduale (sau erorile de predicţie) se supun următoarelor 
condiţii: 

1. media acestor valori este zero în studii de replicare, 
2. erorile nu corelează cu variabilele independente, 
3. erorile au o distribuţie normală, 
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4. varianţa valorilor reziduale pe toată distribuţia variabilei 
independente este omogenă (homoscedasticitate), 

5. erorile din cazul unei variabilei independente nu are nici o 
legătură cu erorile altei sau altor variabile independente. 

 
Analiza toleranţei (Vezi: analiza matricei de intercorelaţii). 

Indicator statistic utilizat în regresia multiplă pentru evaluarea coliniarităţii, 
la care „toleranţa” poate lua valori între 0 şi 1, variabilele cu „toleranţa” 
mai mică de 0,1 prezintă problema de coliniaritate. 
 

Analiză secvenţială. Tip de analiză (una din cele două strategii de 
analiză multivariată – vezi analiza standard). În care se stabileşte o 
prioritate la punerea în aplicaţie a variabilelor independente, astfel încât 
prima variabilă din lista de priorităţi va contribui la efectul asupra 
variabilei dependente cu propria variaţie dar concomitent şi cu variaţia pe 
care o împărtăşeşte cu variabilele independente aflate sub ea în listă. Se 
continuă în mod similar cu următoarea variabilă independentă care 
contribuie cu propria variaţie dar şi cu variaţia comună a variabilelor de 
sub ea. Stabilirea poziţiei în listă depinde de verificarea ortogonalităţii şi de 
decizia analistului. 
 

Analiză standard. Tip de analiză (una din cele două strategii de 
analiză multivariată - vezi analiza secvenţială) în analiza multivariată în 
care relaţia reciprocă dintre variabilele independente este ignorată, în 
schimb se ia în considerare numai relaţia dintre fiecare variabilă 
independentă şi variabilă dependentă. 

 
Anchetă socială. Studiu nonexperimental de obţinere a informa-

ţiilor prin intermediul chestionarelor poştale, interviurilor personale sau 
telefonice. 
 

Anxietate de testare. Tip de anxietate cauzată de perspectiva şi 
situaţia testării care poate avea fie un efect pozitiv (prin îmbunătăţirea 
nivelului de performanţă ca urmare a creşterii excitaţiei fiziologice), fie un 
efect negativ, prin scăderea nivelului de performanţă la testare. 
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Apodictic. Enunţ, judecată sau raţionament care exprimă raporturi 
şi legături necesare între fenomene şi care nu poate fi negat. De exemplu, 
„orice cerc are un centru”. 
 

Aprehensiune mentală. Surprinderea (în sens psihologic) sau 
înţelegerea unei situaţii sau probleme.  

Aproximare normală. Procedeu de aproximare a ariei de sub 
histograma datelor, transformate în unităţi standard, prin aria 
corespunzătoare de sub curba normală standard. 

  
Aptitudine. Capacitatea de efectuare/realizare a unei anumite 

activităţi pe baza unei instruiri anterioare.  
 

Aptitudine generală. Potenţialul de a dobândi experienţa într-o 
multitudine de activităţi.  
 

Aria curbei normale. Suma observaţiilor, cazurilor sau a subiec-
ţilor care stau la baza construirii curbei normale standard. 

 
Ascultare dichotică. Studierea atenţiei selective şi a proceselor de 

prelucrare a informaţiilor prin prezentarea simultană a două mesaje diferite 
prin intermediul căştilor audio.  
 

Asertoric. Enunţ, judecată care exprimă un adevăr, un fapt. De 
exemplu, „Omul este înzestrat cu raţiune”. 
 

Asimetrie. Caracteristică a unei mulţimi de scoruri de a avea (după 
Clocotici, Stan, 2000) puţine scoruri foarte mari şi multe scoruri mici, 
constituind o asimetrie pozitivă sau puţine scoruri foarte mici şi multe 
scoruri mari, constituind o asimetrie negativă, aşa cum se poate observa în 
următoarele reprezentări grafice:  

 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

16 
 

 
 
 

 
 
Asociaţie de idei. Legătură automată a ideilor. Se disting: asociaţia 

prin contiguitate (de exemplu, nisipul evocă marea); prin asemănare (de 
exemplu, verdele evocă pădurea, iarba); prin contrast (de exemplu, albul 
evocă negru). În psihologie analiza asociaţiilor de idei este folosită pentru 
descoperirea tendinţelor psihologice inconştiente pe care psihanaliza, în 
special, îşi propune să le scoată la lumină.  

 
Atribuire dispoziţională. Mod de atribuire a acţiunilor unui 

subiect uman raportat la dispoziţiile interne ale acestuia (motive, trăsături 
caracteriale, atitudini) şi nu factorilor situaţionali. 
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Atribuire situaţională. Proces de atribuire a acţiunilor personale 
unor factori externi sau situaţionali. 
 

Atribut intern (în analiza factorială). Caracteristici neobservabile 
direct la subiecţii umani, dar care determină diferenţe între aceştia şi care 
stau la baza atributelor de suprafaţă. De exemplu, în domeniul abilităţilor 
mintale, abilităţile numerice, verbale sunt atribute interne care nu pot fi 
măsurate direct, în schimb pot fi evidenţiate prin evaluarea atributelor de 
suprafaţă cum sunt: rezultatele la probele de adunare, scădere, înmulţire.  
 

Atribut de suprafaţă (în analiza factorială). Variabile selectate şi 
măsurate într-un anumit domeniu, de exemplu în domeniul activităţilor 
mintale se pot utiliza mai multe probe de evaluare (de vocabular, de 
aritmetică, de percepere a relaţiilor spaţiale), fiecare dintre probe prezintă 
un atribut de suprafaţă (Sava, 2004). 
 

Autoeficienţă. Credinţa persoanei că poate organiza şi executa o 
acţiune sau că poate obţine anumite rezultate într-o sarcină specifică, în 
desfăşurarea ei. 
 

Autoîmplinirea profeţiilor. Capacitatea credinţelor şi 
cunoştinţelor eronate de determinare a unor comportamente, astfel încât, 
aceste credinţe se confirmă ulterior. Acest mecanism poate fi explicat de 
faptul că expectanţele noastre determină, inconştient, situaţiile anticipate 
(Ciccotti, 2007 după Jamieson, Lydon, Stewart, Zanna, 1987). 

 
Automatism. Acţiuni realizate fără participarea conştiinţei (acţiuni 

foarte bine învăţate).  
 

Autonom. Referitor la funcţionarea autonomă, independentă, ca 
mecanisme autoreglatorii. Un exemplu este sistemul nervos vegetativ. 
 

Autoprezentare pozitivă. Urmare a aşteptărilor persoanelor 
implicate în cercetările experimentale, există tendinţa să răspundă la 
sarcinile experimentale astfel încât să se poziţioneze într-o lumină 
favorabilă. 
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Autoreglare. 1.Proces de menţinere a homeostazei unui sistem 
biologic prin intermediul mecanismelor de feedback (conexiune inversă) şi 
feedbefore (conexiune previzionară). 2. Metodă de reglare prin 
biofeedback a unor parametri biologici, cum ar fi activitatea endocrină, 
activitatea cardiacă. 

 
Autoselecţie. Procedeu (în studiile pe subiecţi umani) ce se referă 

la situaţia în care participanţii decid singuri dacă sunt în grupul de control 
sau în cel de tratament.  
 

Axiomă. Enunţ, raţionament, evident prin el însuşi, de exemplu, 
„întregul este mai mare decât partea”, „Orice cerc are un centru”. 
 

Axiomele probabilităţii. Se consideră probabilitate orice funcţie 
definită pe mulţimea evenimentelor, cu valori reale şi care îndeplineşte 
următoare trei axiome: (1) probabilitate unui eveniment este nenegativă; 
(2) probabilitatea evenimentului total este egală cu 1; (3) probabilitatea 
reuniunii a două evenimente incompatibile este egală cu suma 
probabilităţilor (Clocotici, V., Stan, A., 2000). Probabilitatea unui 
eveniment reprezintă şansele de realizare a evenimentului şi poate fi 
exprimat şi ca procentaj.  
  



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

19 
 

B 
 
 

Balansarea. Metodă de anulare a efectelor variabilelor străine ce 
constă în generalizarea acţiunii acestor variabile în fiecare grup de subiecţi. 
De exemplu, distribuirea în mod egal a subiecţilor în cele două grupuri în 
funcţie de educaţie, gen, vârstă. 
 

Baterie. (1) Grup de teste sau subteste administrat unei persoane 
într-un anumit moment de timp şi având un scop specific; (2) Orice grup 
de teste individuale selectate pentru a fi aplicate unui anumit client în 
vederea elucidării diagnostice sau pentru obţinerea unor răspunsuri privind 
personalitatea clientului, (3) În situaţia predicţiilor complexe - termen care 
se referă la „o combinaţie de predictori selectaţi special pentru predicţia 
unuia sau mai multor criterii” (Urbina, 2009), semnificaţie diferită în 
comparaţie cu semnificaţia termenului în psihologia clinică sau consiliere 
(unde termenul se referă la aplicarea unui grup de teste unui subiect pentru 
evaluarea psihologică). 

 
Baterie de teste. Set de teste standardizate aplicate aceluiaşi grup 

în scopul comparării rezultatelor obţinute. De exemplu, „Armed Services, 
Vocational Aptitude Battery”, „General Aptitude Test Battery”. 
 

Bias (Morewedge, C. K., 2009). Factorul de distorsionare/eroare 
prezent şi observabil în aplicarea metodelor de cercetare în cadrul 
proiectelor experimentale sau în datele obţinute. Un estimator, sau un 
proces de măsurare, este deplasat dacă, în medie, valoarea sa diferă de 
mărimea estimată (măsurată) adevărată. Deplasarea este media acestei 
diferenţe. Deplasarea poate fi datorată şi modului de conducere, evaluare a 
unui experiment. Vezi şi deplasarea de nonrăspuns.  
 

Bias de autoindulgenţă (Vezi norma de internalitate). Raţionament 
constând în atribuirea succeselor personale unor cauze ce ţin de noi 
(eforturi, competenţe, aptitudini) şi de atribuire a eşecurilor unor cauze 
externe (fatalitatea, incapacitatea colegilor sau membrilor din echipă). Un 
exemplu potrivit îl reprezintă studiul lui Gosling (1992) realizat asupra 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

20 
 

profesorilor şi privind modul în care profesorii îşi atribuie succesul sau 
eşecul elevilor. Astfel, profesorul atribuie succesul elevilor calităţii sale şi 
sistemului de predare (atribuiri interne), în schimb, eşecul elevilor este 
atribuit contextului familial (atribuiri externe), (Clocotici, Stan, 2000).  

 
Bias de confirmare (Vezi efectul de confirmare a ipotezelor). 

Tendinţa oamenilor de respingere sistematică a dovezilor ce contrazic 
propriile credinţe sau teorii şi căutarea de argumente, fapte prin care să fie 
confirmate convingerile iniţiale lipsite de validitate (Ciccotti, 2007 apud 
Snyder, Swann, 1978). 

 
Biasul de experimentator. Reprezintă expectanţele experimentato-

rului ca potenţială sursă de distorsionare a rezultatelor experimentale. 
 
Biasul de fals consens (Vezi biasul de falsă unicitate). Tendinţa de 

a crede că „majoritatea celorlalte persoane se comportă la fel ca noi, percep 
evenimentele în acelaşi mod şi au acelaşi gesturi, opinii sau convingeri ca 
şi noi” (Ciccotti, 2007). 

 
Biasul de falsă unicitate (Vezi biasul de fals consens). Tendinţa de 

subestimare a numărului de persoane care posedă abilităţile sau 
competenţele noastre şi astfel să considerăm excepţionale atributele noastre 
pozitive (Morewedge, 2009; Ciccotti, 2007 după Suls, Wan, 1987). 

 
Bias egocentric (Vezi bias de autoindulgenţă) 
 
Biofeedback. Tehnică ce permite controlul funcţiilor corporale 

involuntare prin intermediul unor dispozitive de vizualizare a informaţiilor 
despre sistemul biologic al individului.  
 

Biografia sau istoria cazului (Vezi metoda biografică). Metodă de 
investigare a problemelor psihologice prin examinarea biografiilor 
pacienţilor. 
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Blocaj emoţional. Perturbare sau întrerupere temporară a fluxului 
gândirii logice şi a accesului la informaţiile stocate în memorie urmare a 
unui şoc emoţional sau instabilităţii emoţionale. 
 

 Blocare. Poate fi: 1. Experimentală – în cazul în care subiectul are 
acces parţial la informaţia despre stimulul condiţionat, situaţie în care 
elaborarea reacţiei de condiţionare devine imposibilă. 2. Emoţională - 
stoparea lanţului ideativ sau a gândirii datorită factorilor de natură 
emoţională. 
 

Boxplot. Reprezentare grafică (diagramă) ce cuprinde cele 5 valori 
a unei distribuţii (valoarea minimă, prima quartilă, mediana, a treia quartilă 
şi valoarea maximă), având forma: 

 

 

 Astfel, se obţine o imagine a gradului de împrăştiere a valorilor în 
domeniul de interes. În această reprezentare grafică se pot nota şi valorile 
aberante situate la mai mult de 1,5 D sub prima quartilă sau peste a treia 
quartilă, unde D notează distanţa dintre prima şi a treia quartilă (intervalul 
interquartil). Sub această formă, reprezentarea grafică simultană a celor 
cinci valori pentru grupuri diferite permite realizarea unei comparări rapide 
a grupurilor ce prezintă interes (Clocotici, Stan, 2000).  
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 Bradipsihie. Starea de diminuare a proceselor şi activităţilor 
psihice întâlnită atât în condiţia normalităţii, cât şi a bolilor psihice (stările, 
tulburările depresive).  

 Briciul lui Occan (Vezi principiul simplicităţii sau al economiei 
ontologice).  
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C 

 

Cadru conceptual. 1.Enunţ sau set de enunţuri care explică una 
sau mai multe legi psihologice. 2.Grup de concepte legate între ele, 
utilizate în analiza şi descrierea unui fapt/aspect al realităţii. 

Cadru de sondaj. Colecţie de unităţi/elemente din unde se extrage 
eşantionul. În mod ideal cadrul fiind chiar populaţia. Posibilele diferenţe 
dintre cadrul de sondaj şi populaţie poate fi o sursă de apariţie a unei 
deplasări (bias), (Clocotici, Stan, 2000). 
 

Cale (în engleză path). Traseul (calea) în diferite tipuri de labirint 
utilizat în experimentele de învăţare. 
 

Calitativ. Cunoaştere ştiinţifică realizată prin observarea de 
senzaţii, sentimente, şi opusă cunoaşterii cantitative. 
 

Cantitativ. Cunoaştere ştiinţifică realizată prin măsurare şi opusă 
cunoaşterii calitative. 
 

Capacitate. Potenţialitate generală nativă (funcţie de ereditate) sau 
dobândită (factorii de mediu prin care potenţialitatea s-a dezvoltat). 
 

Capacitate de atenţie asociată cu viteza de surprindere vizuală. 
Reprezintă învăţarea de obiecte sau cuvinte care pot fi percepute şi redate 
corect, după o scurtă durată de expunere.  
 

Capacitatea de discriminare a itemului (Vezi: analiza de item, 
discriminare, item, validitatea itemului). (1) Gradul în care „un item 
diferenţiază în mod precis subiecţii testaţi în raport cu trăsăturile sau 
comportamentele pe care testul este destinat să le măsoare” sau (2) gradul 
în care „itemii evocă răspunsuri care diferenţiază cu precizie între subiecţii 
testaţi în termenii comportamentului, cunoştinţelor sau ale altor 
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caracteristici pe care un test sau un subtest este construit să îl evalueze” 
(Urbina, 2009). 

 
Capacitate de memorare (C.M.). Reprezintă numărul unităţilor 

informaţionale (chunks) ce pot fi reproduse în ordine după prezentarea 
materialului de memorat, având formula: CM = 7 ± 2 unităţi 
informaţionale. 
 

Caracteristicile populaţiei. Mărimi reprezentate de: medie, 
dispersie, corelaţie. Sunt obiect al statisticii descriptive (sunt prezente şi la 
nivelul eşantionului, fără a coincide perfect cu cele ale populaţiei). 
 

Categorie. 1. Clasă de obiecte, evenimente sau fapte având atribute 
comune. 2. Noţiune fundamentală care exprimă proprietăţile şi relaţiile 
esenţiale şi generale ale obiectelor şi fenomenelor realităţii, care aparţin 
aceleiaşi clase (sau grup), având caracteristici comune sau asemănătoare 
(Julia,1999). 
 

Categoriile utilizării testelor psihologice în testarea 
contemporană (Urbina, 2009): (1) luarea deciziei cu privire la oameni 
(indivizi,sau grupuri), (2) cercetarea ştiinţifică a fenomenelor psihice şi a 
diferenţelor individuale, (3) promovarea înţelegerii de sine şi a ajustării 
psihologice. 

 
Categorizare. Operaţie de încadrare a unui experiment, fapt sau 

obiect într-o anumită grupă sau categorie prin intermediul codificării în 
simboluri, semnificaţii verbale sau non-verbale, trăsături comune. 
 

Categorizare socială. Proces, în percepţia socială, prin care 
oamenii se clasifică între ei pe baza atributelor comune, cum sunt: vârstă, 
sex, statut social, apartenenţă etnică.  
 

Cauzalitate. Relaţia dintre două evenimente/fapte/stări prin care 
primul (cauza) îl produce pe al doilea (efectul). Două variabile sunt în 
relaţie de cauzalitate dacă modificarea valorii uneia dintre ele (cauza) 
produce modificarea valorii celeilalte (efectul), (Julia,1999). 
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Caz index. Subiecţi care manifestă o trăsătură particulară ce va 
constitui punctul de plecare al unui studiu genetic asupra acelei trăsături.  
 

Câmp fenomenal. Totalitatea experienţelor unice ale persoanei 
care nu pot fi cunoscute direct. 
 

Centile. A suta parte dintr-o mulţime de scoruri clasate într-o 
distribuţie de frecvenţe. 
 

Centru de interval. Valoare situată exact la mijlocul unui interval 
de clasă. 
 

Cerc vicios. Tip de raţionament fals în care se dă rezultat tocmai 
ceea ce ar trebui demonstrat. 
 

Cercetare aplicată. 1. Tip de cercetare ştiinţifică în psihologie, 
având ca scop utilizarea practică a metodelor, procedurilor şi tehnicilor de 
cercetare asupra unei anumite probleme, fenomen, situaţii, astfel încât 
rezultatele obţinute să permită o mai bună înţelegere ori utilizare practică a 
fenomenului, situaţiei, etc. respective. 2. Demers ştiinţific de producere de 
cunoştinţe cu caracter procedural (David, 2006).  
 

Cercetare calitativă. Tip de cercetare psihologică având scopul de 
a descrie un fenomen, eveniment, situaţie utilizând variabile măsurate pe 
scale nominale sau ordinale (scale calitative), iar informaţiile /datele 
obţinute fac obiectul unei analize privind evoluţia/variaţia fenomenului, 
evenimentului sau situaţiei şi nu a cuantificării (Băban, 2002). 
 

Cercetare cantitativă. Tip de cercetare psihologică având scopul 
cuantificării evoluţiei/variaţiei unui fenomen, eveniment ori situaţie, şi în 
care se utilizează variabile cantitative. 
 

Cercetare/studiu corelaţional. Tip de studiu psihologic având ca 
scop decelarea sau investigarea unei relaţii de asociere între două sau mai 
multe variabile/dimensiuni/aspecte ale unui fenomen/realităţi. De exemplu, 
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stabilirea existenţei relaţiei dintre depresie şi mecanismele de apărare 
psihică. 
 

Cercetare de piaţă. Metodă de investigare a relaţiei existente între 
cerere şi ofertă pe o anumită piaţă (a bunurilor de consum).  
 

Cercetare de teren. Cercetarea realizată în condiţii naturale, în 
mediul natural de evoluţie a fenomenului sau faptului urmărit. Astfel, sunt 
cele din domeniul cercetărilor sociale realizate în condiţii de teren, fiind 
imposibil sau lipsit de etică să se manipuleze variabilele. Aceste cercetări 
reuşesc „captarea” unităţilor ecocomportamentale, având validitate 
ecologică. 
 

Cercetare experimentală (Vezi experiment). Metodă de cercetare 
proiectată şi destinată examinării relaţiilor de tip cauză şi efect, 
caracterizată prin control experimental total asupra tuturor evenimentelor 
ce pot apărea în timpul derulării unui experiment şi alegerea întâmplătoare, 
aleatorie a participanţilor pentru diferitele condiţii experimentale, în cadrul 
aceluiaşi experiment.  
 

Cercetare/studiu explicativ. Tip de studiu psihologic având scopul 
de a explica de ce şi cum se produce/manifestă relaţia dintre două sau mai 
multe aspecte/variabile ale unui fenomen sau situaţie. De exemplu, 
explicarea modului în care o anumită condiţie psihopatologică (depresia) 
activează sau iniţiază diferite mecanisme de apărare psihică. 
 

Cercetare/studiu exploratoriu. Tip de cercetare psihologică prin 
care se tatonează sau descoperă posibilităţile de cercetare în domenii mai 
puţin cunoscute; deseori, iau forma studiilor pilot - o realizare la scară 
redusă şi cu costuri scăzute a cercetării de interes major.  

 
Cercetare - dezvoltare. Demers ştiinţific de producere de 

cunoştinţe bine proceduralizată care sunt exprimate în prototipuri de 
tehnologii şi / sau servicii (David, 2006). 
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Cercetare descriptivă. Tip de studiu psihologic al cărui scop este 
descrierea sistematică a unui fenomen, sistem, proces, situaţie, context într-
o manieră cât mai amplă. De exemplu, descrierea anumitor caracteristici 
psihologice ale unei populaţii de interes. 

 
Cercetare fundamentală. Tip de cercetare ştiinţifică în psihologie, 

având ca scop testarea şi/sau dezvoltare de teorii noi, diferite de cele 
actuale, reprezentând provocări pentru echipele de cercetători şi care nu au 
aplicabilitate în prezent. 
 

Cercetare idiografică. Cercetare focalizată asupra particularităţilor 
individuale, asupra unicităţii, excluzând aspectele comparative. Este 
diacronică şi se desfăşoară în timp (Macsinga, I., 2000). 

Cercetare nomotetică. Cercetare focalizată pe abstract, universal 
ori general, implicând comparaţii între persoane, vizând unul sau mai 
multe aspecte ale personalităţii (Macsinga, 2000). 
 

Cercetare non-experimentală. Cercetare în care variabilele 
independente nu sunt manipulate, iar distribuţia subiecţilor se face 
nerandomizat, de ex., studiile corelaţionale. Cercetări psihologice ce nu se 
realizează în cadrul experimental, distingându-se următoarele tipuri:  

- cercetări prin observaţia comportamentului; 
- ancheta sociologică;  
- cercetarea documentelor de arhivă pentru identificarea 

cauzelor comportamentale;  
- studiul de caz. 

 
Cercetare ştiinţifică. Activitate specifică domeniului unei 

discipline ştiinţifice, sau mai multor discipline ştiinţifice (domeniul 
interdisciplinar), care respectă o serie de criterii (control, replicare, definire 
operaţională, obiectivitate, exigenţă) şi care are scopul obţinerii de dovezi 
empirice (bazate pe informaţiile provenite din experimente şi observaţii) 
prin care se consolidează ori se schimbă teoriile actuale sau se promovează 
teorii noi. 
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Chestionar. Metodă de investigare constând dintr-un set de 
întrebări astfel concepute încât să determine răspunsuri în conformitate cu 
ipotezele cercetării. 
 

Chestionar Q de personalitate (sortare Q). Tip de chestionar de 
evaluare care implică sortarea acelor enunţuri pe care subiecţii le consideră 
potrivite pentru a-i caracteriza (Macsinga, 2000). 
 

Chunk. Unitate de informaţie organizată. 
 

Chunking. Operaţie de recodare şi reorganizare a informaţiei. Prin 
această operaţie, materialul de învăţat este grupat/organizat într-o formă ce 
va permite fixarea în memorie şi reactualizarea eficientă. De exemplu, 
următorul şir de numere 19701112 nu are nici o logică, fiind dificil de 
memorat, dar grupat sub forma unei date de naştere 1970.11.12, materialul 
reorganizat este mult mai uşor memorat şi reactualizat. 
 

Claritate. Este calitatea care face ca o idee să fie recognoscibilă 
printre celelalte, fiind diferită de distincţie, prin care o idee este analizabilă 
în mod intrinsec. 
 

Claritate atribuţională. Precizia şi siguranţa referitoare la cauzele 
activităţii emoţionale. 
 

Claritate şi distincţie. Calităţile oricărei forme a cunoaşterii pentru 
ca aceasta să fie valabilă şi indubitabilă. 
 

Clasificare. Proces de grupare în categorii ori clase a faptelor, 
fenomenelor sau fiinţelor având caracteristici comune. De exemplu, 
animalele şi plantele sunt clasate în genuri, specii, clase, familii. 
 

Client. În prezent, termenul „client” este folosit mai frecvent şi 
înlocuieşte totodată termenul de „pacient”, care are o conotaţie negativă, de 
individ bolnav, de beneficiar pasiv al serviciilor terapeutice. Prin termenul 
„client” se înţelege o persoană care nu este doar beneficiarul serviciilor 
terapeutice, ci şi un negociator activ privind aceste servicii. Persoană, 
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cuplu, familie sau grup (care poate fi organizaţie sau comunitate) căreia i 
se acordă, în mod contractual, servicii psihologice din partea unui 
psiholog. 
 

Codare prin pattern. Proces de transformare a calităţii unei 
senzaţii după modelul de descărcare nervoasă. 
 

Codare prin specificitate. Proces de transformare a calităţii unei 
senzaţii prin acţiunea unor neuroni specifici. 
 

Coduri numerice convenţionale. Coduri numerice utilizate. 
Pentru evitarea incompatibilităţii de prelucrare cu diverse proceduri şi 
programe statistice. De exemplu, evitarea utilizării codurilor formate din 
litere sau combinaţii de litere şi înlocuirea lor cu coduri numerice cum ar fi 
: cifra „1” pentru feminin şi cifra „2” pentru masculin. 

 
Codul Deontologic al Colegiului Psihologilor din România. 

Sumum de principii şi standarde etice de exercitare a profesiei de psiholog 
cu drept de liberă practică, cuprinzând: 1. standarde de competenţă; 
2.respectarea drepturilor şi demnităţii oricărei persoane; 3. responsabilitate 
profesională şi socială; 4. integritate profesională; 5. standarde cu privire la 
relaţiile umane; 6. standarde de confidenţialitate; 7. standarde de conduită 
colegială; 8. standarde de înregistrare, prelucrare şi păstrare a datelor; 9. 
standarde de onorarii şi taxe; 10. standarde pentru declaraţii publice şi 
reclamă; 11. educaţie şi formare; 12. terapie şi consiliere; 13. evaluare şi 
diagnoză; 14. standarde privind cercetarea ştiinţifică şi valorificarea 
rezultatelor (www.copsi.ro).  

 
Coeficient. Valoare psihologică reprezentând un număr rezultat 

prin împărţirea numărătorului la numitor. De ex.: coeficientul de 
inteligenţă, rezultat din împărţirea vârstei mentale la vârsta cronologică. 

 
Coeficientul d (Somer). Reprezintă mărimea/valoarea asimetrică a 

corelaţiei, adecvată pentru cazul a două variabile de tip ordinal cu număr 
mic de valori. Poate lua valori între 0 şi ±1. Formula de calcul este: 
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unde: d - coeficientul lui Somer, 

Na - numărul total de perechi de cazuri nelegate şi dispuse în 
aceeaşi ordine în privinţa ambelor variabile, 

Nd - numărul total de perechi de cazuri nelegate şi ordonate diferit 
în privinţa celor două variabile, 

Ly - numărul total de perechi de cazuri legate ale variabilei 
dependente. 

 
Coeficient de achiziţie. Coeficient obţinut prin compararea 

scorului rezultat la o probă/test de achiziţie cu scorul obţinut la un 
test/probă de inteligenţă, având formula:  

 
CA = VE/VM × 100 , în care 

 
CA - coeficient de achiziţie ,  
VE - vârsta educaţională (obţinută prin test de achiziţie),  
VM - vârsta mentală (obţinută prin test de inteligenţă). 
 
Coeficientul de confidenţă C. Reprezintă o mărime/valoare a 

corelaţiei având la bază χ2, adecvată pentru cazul a două variabile de tip 
nominal, în situaţia existenţei unor tabele de mari dimensiuni (Gheorghiu, 
2004). Valoarea coeficientului este de la 0 spre 1, dar niciodată 1. Formula 
coeficientului C este: 

 

 
Coeficientul de corelaţie al mărimii efectului (r). Coeficient 

utilizat pentru evaluarea mărimii efectului pe baza valorii lui t şi a gradelor 
de libertate (Sava, 2004). 

 
Coeficientul de corelaţie non-direcţional ( Vezi coeficientul V a 

lui Cramer). Categorie de indicator de asociere obţinut în baza valorii χ2, 
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utilizat în vederea calcularii mărimii efectului pentru testul χ2. Valoarea 
coeficientului este cuprinsă între 0 şi 1, unde 0 semnifică absenţa efectului, 
iar 1 semnifică un efect foarte puternic. 

  
Coeficientul de corelaţie produs-moment Pearson, r (Vezi: 

corelaţie, corelaţie liniară, corelaţie multiplă, corelaţie negativă, corelaţie 
pozitivă, direcţia corelaţiei, gradul corelaţiei). Calcularea coeficientului de 
corelaţie al datelor bivariate dintr-un eşantion cu ajutorul a două formule:  
      ∑XY 

a) formula de definire:  rxy=   , unde: 
     Nsxsy 

 
rxy = corelaţia dintre x şi y, 
x = abaterea unui scor x de la media scorurilor x, 
y = abaterea unui scor y corespunzător de la media scorurilor y, 
∑xy = suma tuturor produselor încrucişate ale abaterilor (suma 
produselor numărului de abateri ale fiecărui x cu abaterea y 
corespondentă), 
N= numărul de perechi dintr-un set de date bivariate, 
Sx= abaterea standard a scorurilor x, 
Sy= abaterea standard a scorurilor y. 

  
 b) formula cu scoruri standard (unde coeficientul Pearson r reprezintă 
media produselor încrucişate ale scorurilor standard pentru cele două 
variabile corelate), formulă ce permite introducerea noţiunii de scoruri 
standard (sau scoruri z): 
     ∑ZxZy 

    rxy =   , unde:  
  N 

  
rxy = corelaţia dintre x şi y, 
Zx = scorurile standard ale variabilei x, obţinute prin împărţirea 
fiecărui scor de abatere al abaterii standard a lui x, 
Zy = scorurile standard ale variabilei z, obţinute prin împărţirea 
fiecărui scor da abatere al abaterii standard a lui y, 
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N = numărul de observaţii pereche ale lui x şi y utilizate pentru a 
calcula r . 
 
Coeficientul de determinare. Coeficientul care arată proporţia de 

dispersie comună a celor două variabile x şi y (r2
xy). 

 
Coeficientul de determinare r² (Vezi coeficientul de corelaţie al 

mărimii efectului r şi gradul de comunalitate). Coeficient utilizat pentru 
evaluarea intensităţii relaţiei dintre două variabile, arătând cât de mare este 
influenţa variabilei independente asupra variabilei dependente. Sau, altfel 
spus, coeficientul arată gradul de comunalitate dintre două variabile – 
partea de asociere comună a celor două variabile. 

Valoarea lui r² se obţine prin formula de calcul al coeficientului de 
corelaţie al mărimii efectului, r, fără utilizarea radicalului. 
 

Coeficientul de educaţie. Indicator al achiziţiei educaţionale 
obţinut după următoarea formulă:  

 
CE = VE/VC × 100, unde 

 
CE - coeficient de educaţie,  
VE - vârsta educaţională,  
VC - vârsta cronologică.  

 
Coeficientul de fidelitate. (Vezi: dispersia erorii, dispersia 

eşantionului, dispersia populaţiei, dispersia reală). 1. Coeficient de 
corelaţie utilizat în evaluarea fidelităţii unui test psihologic prin corelarea 
scorurilor distincte obţinute prin administrarea repetată a aceluiaşi test, sau 
corelarea scorurilor obţinute la teste echivalente ori scorurile distincte prin 
administrarea a două părţi ale aceluiaşi test. 2. Indicator statistic definit ca 
fiind raportul dintre dispersia reală a scorurilor şi dispersia totală a 
scorurilor testului, având formula: 

 s2
t 

rxx =   , unde: 
    s2  
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rxx = coeficientul de fidelitate, 
s2

t = dispersia reală a scorurilor. 
s2 = dispersia totală a scorurilor testului. 
 
Coeficientul de inteligenţă. Raportul dintre dezvoltarea 

intelectuală (vârsta mentală) şi vârsta fizică (cronologică), înmulţit cu 100, 
având formula:  

 
CI = VM/VC x 100, unde: 

  
CI – coeficientul de inteligenţă;  
VM – vârsta mentală;  
VC – vârsta cronologică. 

 
Coeficientul de inteligenţă de tip raport. Formulă utilizată pentru 

calculul inteligenţei:  
 

IQ = 100 VM/VC, în care: 
 

VM – vârsta mentală obţinută printr-un test de inteligenţă;  
VC – vârsta cronologică a subiectului în momentul testării. 
 

Coeficientul de validitate. Reprezintă gradul de corelaţie existent 
între scorurile unui instrument de măsură şi cele ale unui alt instrument 
independent care măsoară aceeaşi funcţie sau implică aceleaşi criterii.  

 
Coeficientul de variaţie. Mărime a distribuţiei dispersiei, 

reprezentând raportul dintre abaterea standard a unei distribuţii de scoruri 
şi media sa aritmetică; în mod obişnuit, coeficientul se înmulţeşte cu 100 şi 
se prezintă ca procent. Se notează cu CV şi se calculează cu formula: 

 

 

 
unde: CV - coeficientul de variaţie, 

S - abaterea standard a unei distribuţii, 
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 - media aritmetică a unei distribuţii. 
 

Coeficientul eta pătrat. Coeficient utilizat în ANCOVA pentru 
evaluarea efectului de asociere a factorilor (variabilelor independente) în 
acţiunea lor asupra variabilei dependente. 

 
Coeficientul p (Spearman). Reprezintă o mărimea/valoare a 

corelaţiei adecvată pentru cazul a două variabile de tip ordinal cu o 
amplitudine relativ largă de scoruri diferite şi puţine cazuri legate în 
privinţa fiecărei variabile (Gheorghiu, 2004). Poate lua valori între 0 şi ± 1. 
Formula de calcul a coeficientului este: 

 

ps = 1– , unde: 

 
p-coeficientul Spearman, 
d-diferenţa între ranguri pentru fiecare subiect,  
n-numărul de perechi de ranguri/cupluri. 
 
Coeficientul V (Cramer). Reprezintă o mărime/valoare a corelaţiei 

bazate pe χ2, adecvată pentru cazul a două variabile măsurate la nivel 
nominal, în situaţia unor tabele mai mari de 2 x 2. Poate avea valori între 0 
şi 1. Se obţine cu formula: 

 

 
unde: q - cea mai mică dintre valorile numerice r (numărul de rânduri) şi c 
(numărul de coloane) pentru tabelul luat în calcul. 
 

Coeficientul W. Coeficient al mărimii efectului, aplicabil atât în 
cazul unui χ2 cu unu sau mai multe grade de libertate. Acest indicator se 
calculează prin intermediul software-ului G POWER (Faul, F., Erdfelder, 
E., Buchner, A. şi Lang, A.G., 2009). Ca valori de referinţă, în cazul 
acestui coeficient, se iau următoarele repere: 

W=.10, efect slab; 
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W=.30, efect mediu; 
W=.50, efect puternic. 
 
Coeficientul τb al lui Kendall. Reprezintă o mărime/valoare 

simetrică a corelaţiei adecvată pentru două variabile de tip ordinal cu un 
număr mic de valori în cazul tabelelor pătratice. Poate lua valori între 0 şi ± 
1. Formula acestui coeficient este: 

 

 

 
unde: τb  - coeficientul lui Kendal, 

Na - numărul total de perechi de cazuri nelegate şi dispuse în 
aceeaşi ordine în privinţa ambelor variabile, 

Nd - numărul total de perechi de cazuri nelegate şi ordonate diferit 
în privinţa celor două variabile, 

Ly - numărul total de perechi de cazuri legate ale variabilei 
dependente, 

Lx - numărul total de perechi de cazuri legate ale variabilei 
independente. 
 

Coeficientul γ. Reprezintă o mărime/valoare simetrică a corelaţiei 
adecvată pentru două variabile de tip ordinal cu un număr mic de valori. 
Poate lua valori între 0 şi 1. Se calculează cu formula: 

 

 

 
unde: Na - numărul total de perechi de cazuri nelegate şi dispuse în 
aceeaşi ordine în privinţa ambelor variabile. 

Nd - numărul total de perechi de cazuri nelegate şi ordonate diferit 
în privinţa celor două variabile. 
 

Coeficientul φ. Reprezintă o mărime a corelaţiei bazată pe χ2, 
potrivită pentru două variabile măsurate la nivel nominal în cazul tabelelor 
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2 x 2. Poate lua valori intre 0 şi 1 numai pentru tabele 2 x 2. Pentru tabele 
mai mari depăşeşte valoarea 1. Formula după care se calculează 
coeficientul φ : 

 

 
Coeficientul λ. Mărime a corelaţiei la nivel nominal, a cărui 

formulă în varianta simetrică (când nu este identificată variabila 
independentă) este: 

 

 

 
unde: - cea mai mare frecvenţă în coloana X; 

 - cea mai mare frecvenţă în coloana Y; 
 - cel mai mare marginal de coloană; 
 - cel mai mare marginal de rând; 

Coeficientul λ poate lua valori între 0 şi 1. 
 

Coeficienţi de corelaţie parţială de ordinul întâi. Coeficient ce 
permite calculul influenţei unei singure variabile X asupra corelaţiei dintre 
variabilele Y şi Z. Coeficientul se notează cu ryzx şi are formula: 
 

 

 
Coeficienţi de corelaţie parţială de ordinul zero. Coeficient ce 

permite calculul corelaţiei dintre două variabile, de exemplu X şi Y, şi se 
notează  (coeficientul de corelaţie dintre variabila X şi Y). Se calculează 
cu formula coeficientului r (Pearson). 
 

Coeficienţi de regresie standardizaţi (β) sau pante parţiale stan-
dardizate. Indicatori care arată măsura de schimbare a abaterii standard a 
variabilei Y şi care corespunde unei unităţi de schimbare a abaterii 
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standard a unei variabile independente în condiţiile în care influenţele 
celorlalte variabile independente sunt sub control. În cazul a două variabile 
independente, coeficienţii se calculează cu următoarele două formule: 

 

 

 
şi 
 

 

 
unde β - panta parţială standardizată a corelaţiei dintre X şi Y, 

β2 - panta parţială standardizată a corelaţiei dintre X2 şi Y. 
În acest mod, ecuaţia de regresie multiplă standardizată se 

calculează cu formula: 
 

Zy = az + βZ + β2Z2  

 

unde Z - scoruri standardizate (vezi standardizarea scorurilor). 
 
Deoarece az se reduce la 0 (media aritmetică a oricărei distribuţii 

standardizate de scoruri este 0), ecuaţia de regresie multiplă devine: 
 

Zy = βZ +  β2Z2. 
 
Coeziune de grup. Tendinţa indivizilor de păstrare a grupului din 

care fac parte membrii având o serie de particularităţi: loialitate faţă de 
grup, grad înalt de implicare şi participare în problemele grupului, dorinţa 
de a împărţi şi explora idei, atitudini de acceptare şi susţinere. 
 

Cogniţie (cunoaştere). Termen cuprinzând toate formele de 
cunoaştere prin care subiectul uman achiziţionează şi utilizează 
informaţiile. 
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Comisia de Etică (Vezi: alternativele metodologice la studiile 
controlate cu placebo, Declaraţia de la Helsinki privind utilizarea placebo, 
ghiduri internaţionale de referinţă în bioetica studiilor clinice şi a 
experimentelor cu subiecţi umani, informaţiile comunicate subiectului şi 
principiile consimţământului informat, metode de minimizare a riscurilor 
expunerii la tratamentul cu placebo în cadrul studiilor clinice, principiile 
bioetice în cercetarea pe subiecţi umani). Instituţie independentă constituită 
din membrii cu profesie în domeniul medical/ştiinţific şi membrii cu 
profesie în afara domeniului medical/ştiinţific, având responsabilitatea în 
asigurarea protecţiei drepturilor, siguranţei şi stării de bine a subiecţilor 
umani care participă la studii clinice (www.emea.europa.eu).  

Competenţă. Abilitatea unei persoane de a obţine rezultate peste 
medie în anumite sarcini. 
 

Componentă principală. În analiza componentelor principale, 
termen ce înlocuieşte termenul de factor, termen specific analizei 
factoriale. 

Componenta principală reprezintă rezultatul combinaţiei liniare a 
variabilelor manifeste (prin care se explică cât mai mult din totalul 
dispersiei datelor). 
 

Comportament. 1. Totalitatea răspunsurilor fizice sau psihologice 
observabile la un subiect uman sau animal. 2. Orice reacţie/răspuns 
observabil şi măsurabil al organismului ca întreg (David, 2006a). 
 

Comportament ascendent sau dominant. Tendinţă de dominare a 
persoanelor din jur sau de asumarea a rolului de lider într-un context 
grupal. 
 

Comportament de adaptare. Comportament care facilitează o 
interacţiune eficientă a individului cu mediul ambiant. 

 
Comportament de apropiere. Comportament care favorizează 

ajustarea organismului la sursa de stimulare.  
 

http://www.emea.europa.eu/�
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Comportament de evitare (sau comportament evitant). Tip de 
comportament obţinut prin învăţare şi constând într-un răspuns de apărare 
la stimuli aversivi, de tipul: chimic (otravă), social (agresivitate), durere. 
 

Comportament extrinsec. Răspuns comportamental al cărui 
determinant primar nu este determinat de factori interni (ai unui sistem de 
referinţă, biologic, în acest caz). 
 

Comportament implicit. Comportament observabil indirect, prin 
intermediul unor instrumente specifice de investigaţie. 
 

Comportament instrumental. Comportament prin intermediul 
căruia este posibilă îndeplinirea unui scop. 
 

Comportament operant. 1. Formă de comportament care poate fi 
studiat independent de stimulii favorizanţi. 2. Comportament exteriorizat, 
care poate fi experenţiat şi voluntar, implicând musculatura striată şi 
operând asupra mediului asociat cu un stimul discriminativ/discriminant 
(David, 2006a). 

 
Comportament social. Comportament manifestat/determinat de 

situaţii sociale. De exemplu: comportamentul de grup, cel influenţat de 
prezenţa altor persoane sau controlat de societate. 
 

Comportament de tip „încercare şi eroare”. Tip de comporta-
ment de învăţare având la bază un procedeu de învăţare prin care subiectul 
trebuie să selecteze răspunsul corect dintr-o gamă largă de răspunsuri 
posibile. Prin repetarea procedurii, numărul încercărilor greşite se 
diminuează, iar cele corecte sunt adoptate mai rapid şi mai sigur. 
 

Comunalitate (Vezi gradul de comunalitate). Procentul din 
dispersia datelor care este explicat de acţiunea comună a factorilor reţinuţi. 
Se calculează pentru fiecare variabilă în parte.  
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Concept. 1. Idee, noţiune care constituie treapta cea mai înaltă de 
abstractizare în reflectarea realităţii. 2. Reprezentari sau construcţii 
simbolice a proprietăţilor comune ale obiectelor sau evenimentelor. 

 
Condiţia de sfericitate (în ANOVA cu măsurători repetate). 

Implică premisa unei relaţii similare între fiecare pereche de condiţii 
experimentale (fiind o condiţie mai generală a simetriei complexe), (se 
calculează cu testul W a lui Mauchly). 
 

Condiţionare. 1. Ansamblul modalităţilor şi mijloacelor prin care 
se declanşează o reacţie determinată la un individ. 2. Modalitate prin care 
un subiect (uman sau animal) învaţă elaborarea de noi răspunsuri 
comportamentale. 

 
Condiţionarea aversivă. Tip de condiţionare prin asocierea 

comportamentului nedorit cu stimuli aversivi (întăritori negativi) reali sau 
imaginari, urmărind astfel realizarea unui comportament dezirabil. Acest 
tip de condiţionare este folosit cu succes în psihoterapie.  

 
Condiţionare clasică (condiţionare pavloviană). Formă a învăţării 

ce constă în prezentarea simultană sau într-o anumită ordine a unui stimul 
neutru (stimul condiţionat) şi un stimul cu semnificaţie biologică (stimul 
necondiţionat). Exemplu clasic este cel al unui câine care va saliva la 
asocierea sunetului unui clopoţel (stimul neutru) cu primirea hranei (stimul 
cu semnificaţie biologică). În acest mod, stimulul neutru devine activ, 
dobândind semnificaţie biologică. 
 

Condiţionare de tip pavlovian (Vezi condiţionare clasică). 
 
Condiţionare diferenţială. Modalitate de elaborare a unui răspuns 

condiţionat la unul sau mai mulţi stimuli prin întărirea stimulului dezirabil 
şi eliminarea sau atenuarea celorlalţi.  

 
Condiţionare interoceptivă. Tip de condiţionare clasică în care 

stimulul condiţional, stimulul necondiţional sau răspunsul se află chiar în 
corpul subiectului. 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

41 
 

Condiţionare instrumentală. Condiţionare operantă sau 
condiţionare de tip învăţare prin recompensare. Răspuns condiţionat 
instrumental.  
 

Condiţionare întârziată. Condiţionare clasică în care stimulul 
necondiţional este prezentat înainte ca stimulul condiţional să-şi fi încetat 
acţiunea. Cele două stimulări sunt sistate concomitent.  
 

Condiţionare operantă. Formă de condiţionare în care sunt 
manipulate consecinţele comportamentului pentru a se putea realiza 
mărirea sau reducerea frecvenţei comportamentului respectiv. 
 

Condiţionare pregătită. Predispoziţie biologică, având la bază 
selecţia naturală şi experienţa anterioară de recunoaştere a stimulilor ca 
valenţă pozitivă sau negativă. De ex., în mod natural, teama poate fi 
produsă de prezenţa unui şarpe şi nu de prezenţa unui iepure. 

 
Condiţionare prin apropiere succesivă (de răspunsul 

comportamental dorit). Mod de condiţionare prin intermediul căruia 
organismul elaborează serii de răspunsuri cu grad de dificultate şi 
complexitate crescut, în final ajungându-se la răspunsul comportamental 
dorit de experimentatori. 
 

Condiţionarea refuzului de hrană. Răspuns învăţat în cadru 
experimental de evitare a hranei dacă aceasta este asociată în mod repetat 
cu un stimul negativ. 

 
Condiţionare semantică. Tip de condiţionare realizabil prin 

obţinerea unui răspuns generalizat la stimuli verbali inediţi sau diferiţi de 
cei utilizaţi în programele de condiţionare anterioare. 
 

Condiţionare simultană. Tip de întărire realizată prin prezentarea 
simultană a stimulului condiţionat şi a celui necondiţionat. 
 

Condiţionarea urmei. Tip de condiţionare clasică în care stimulul 
condiţionat îşi încetează acţiunea înainte de prezentarea unui stimul 
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necondiţionat. Astfel, stimulul necondiţionat este asociat cu urma 
stimulului condiţionat. 

 
Conduită. Sensul pe care îl are sau pe care îl dăm comportamen-

tului unei persoane (comportament plus semnificaţie). De exemplu, surâsul 
poate exprima bucuria (la europeni) sau poate fi expresia furiei (la 
japonezi). 
 

Conexiune previzionară. Mecanism de prevenire a erorilor având 
funcţia de reducere a entropiei (concept elaborat de A. Restian). 
 

Confundare (Vezi şi paradoxul lui Simpson). Situaţie în care două 
variabile sunt confundate şi este imposibil să se determine care variabilă 
este asociată efectului observat. În situaţia în care se compară un grup de 
control şi un grup experimental (supus unui tratament oarecare) iar 
diferenţele dintre grupuri, altele decât tratamentul aplicat, produc diferenţe 
între rezultate nediferenţiabile de efectul tratamentului, atunci aceste 
diferenţe se consideră confundate cu efectul tratamentului (când acesta 
există). (Clocotici, Stan, 2000). Un astfel de exemplu (tot după Clocotici) îl 
reprezenta diferenţele dintre maladiile fumătorilor şi nefumătorilor care pot 
fi confundate cu unele calităţi individuale diferenţiate ale subiecţilor. 
Astfel de situaţii sunt prezente în cazul studiilor observaţionale şi 
experimentele care nu sunt randomizate.  

 
Consens grupal. Unitatea de opinie a membrilor unui grup social. 

 
Consimţământ în conştiinţă de cauză. Informarea persoanelor 

care participă la un experiment psihologic despre acele aspecte ale 
cercetării care ar putea influenţa decizia acestora de participare. Codul etic 
al APA (American Psychological Association) are un articol pentru 
consimţământul în conştiinţă de cauză (www.apa.org; 
www.emea.europa.eu).  

 
Consistenţă. 1. Fidelitatea unui test psihologic. 2. Tendinţa unui 

estimator de a se apropie de parametrul pe care-l estimează o dată cu 

http://www.apa.org/�
http://www.emea.europa.eu/�
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mărirea volumului eşantionului. Se consideră că statisticile uzuale sunt 
consistente. 
 

Consistenţă internă. 1. Măsura în care itemii unui test măsoară 
aceeaşi variabilă. 2. Măsura în care diferiţi paşi ai unui test măsoară 
aceeaşi funcţie. 3. Omogenitatea itemilor cuprinşi într-un test. 

Consistenţă temporală. Are ca referire un comportament constant 
în timp, într-o situaţie specifică. 

 
Consort. Sistem de evaluare indirectă a calităţii unui studiu clinic 

controlat prin verificarea prezenţei sau absenţei unor componente (vezi 
GECS).  
  

Constantă. Aspect, dimensiune, fapt al realităţii care nu variază, de 
exemplu: π (pi) reprezentând raportul dintre circumferinţa cercului şi 
diametrul său, având valoarea 3,1416; metrul (m); kilometrul (km); 
secunda (s); kilogramul (kg). 

 
Constanta de regresie. Reprezintă parametrul a din ecuaţia de 

regresie bivariată şi se calculează cu formulele: 
 

1)  
 

2)  
 

Constanţa formei. Tendinţa de păstrare a formei obiectelor (în 
percepţie) indiferent de unghiul din care acestea sunt privite. 
 

Constanţa mărimii. Tendinţă (capacitate) de a percepe şi 
recunoaşte mărimea actuală a obiectelor, chiar dacă intervin o serie de 
factori care le pot schimba mărimea aparentă. 
 

Constanţa obiectului. Obiect perceput în mod conştient ca fiind 
neschimbat, indiferent de variaţiile fizice din mediul înconjurător sau de 
distanţa observatorului faţă de obiect. 
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Construct. 1.Concept prin care se integrează şi explică diferitele 
date experimentale, şi care descrie legile obiective ale realităţii. 2. Proiecţie 
mentală a unei clase de obiecte sau a unor relaţii dintre obiecte. 
 

Construct personal. Mod personal de percepţie, analiză şi 
interpretare a lumii (G.A. Kelly). Modul în care subiectul uman percepe, 
înţelege, prezice şi interpretează realitatea. 
  

Contagiune comportamentală. Tendinţa realizării de 
comportamente similare datorită observării comportamentelor celorlalţi.  
 

Contagiune mentală sau comportamentală. Difuzarea modelelor 
comportamentale sau mentale într-un grup social ca rezultat al imitaţiei sau 
sugestibilităţii. 
 

Contingent. Ceea ce are caracterul de a fi sau a nu fi. Întâmplător, 
accidental, fortuit. De exemplu, actele unui om liber sunt întotdeauna 
contingente. Contingentul se opune necesarului. 
 

Contingenţă. Grad de relaţie dintre două variabile, de exemplu: 
dependenţa recompensei sau pedepsei (întăritori pozitivi sau negativi) de 
prezenţa sau absenţa (realizarea sau nerealizarea) unui răspuns/compor-
tament. 
 

Contrabalansare. Procedura prin care se încearcă diminuarea 
riscului de confundare. De exemplu (Clocotici, Stan, 2000), într-un 
experiment în care un subiect este supus mai multor probe, ordinea 
acestora este diferită astfel încât fiecare ordine posibilă să fie egal prezentă, 
ceea ce va determina eliminarea confundării cu variabila (ascunsă) ordinii 
de prezentare a probelor. 
 

Contracondiţionare. Neutralizarea sau anularea legăturii existente 
între stimul şi răspunsul nedorit şi înlocuirea legăturii cu răspunsul 
dezirabil. 
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Contradicţie. Relaţia dintre doi termeni, prin care unul este 
negarea celuilalt. Se distinge: a) contradicţia logică, aceste non-A, b) 
contradicţia reală, atunci când spiritul unui individ intră în contradicţie cu 
el însuşi, fapt ce determină o experienţă dureroasă. 
 

Controale istorice. Există, uneori, situaţii în care grupul 
experimental este comparat cu un grup de control ce aparţine unei alte 
epoci istorice, situaţie în care fenomenul de confundare este mai mare, 
fiind cunoscut faptul că de la o epocă la alta se modifică mulţi factori ale 
căror efecte se pot fi confunda cu efectul tratamentului experimental.  
 

Control. Eliminarea influenţei variabilelor externe sau străine care 
pot afecta efectul observat. Controlul se poate realiza prin: 

a) compararea grupurilor (presupune existenţa unui grup 
de control); 

b) eliminarea influenţei variabilelor străine; 
c) manipularea condiţiilor anterioare pentru a schimba 

comportamentul; 
d) menţinerea constantă a variabilelor care nu se pot 

elimina; 
e) balansarea efectelor variabilelor străine, astfel încât 

respectivele variabile străine să acţioneze în aceleaşi fel 
în fiecare grup de subiecţi (de exemplu: distribuirea în 
cele două grupuri în mod egal, de subiecţi cu acelaşi 
nivel de educaţie, acelaşi gen, aceeaşi vârstă); 

f) contra-balansarea sau rotaţia (fapt ce duce la anularea 
efectelor ordinii de prezentare a condiţiilor 
experimentale); 

g) selecţia aleatoare a subiecţilor. 
 

Control aversiv. Modalitate de utilizare a întăririi negative în 
scopul condiţionării unui organism în evitarea sau scăparea dintr-o situaţie.  
 

Control comportamental. Modificarea comportamentului unei 
persoane sau grup de persoane prin manipularea condiţiilor de mediu fizic 
şi psihologic.  



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

46 
 

Control precis. Realizabil prin potrivirea participanţilor caz cu caz, 
în funcţie de nivelele variabilei externe ce se doreşte a fi controlată. 
 

Control social. Proces de conformare a comportamentului 
subiectului uman la normele sociale, exercitat de comunitate prin diverse 
instituţii sociale. 

 
Controlul variabilei gen. Se realizează prin selectarea doar a unor 

reprezentanţi ai sexului feminin sau masculin. 
 
Convenţia punctului extrem. În situaţia de grupare a datelor 

continue, este necesar să se stabilească în ce interval să se includă o 
valoare care este egală unui punct de divizare. Această regulă de includere 
se constituie în convenţia punctului extrem. În acest scop se utilizează două 
convenţii: (a) se include punctul din stânga şi se exclude cel din dreapta, cu 
excepţia intervalului din extremitatea dreaptă care include ambele capete; 
(b) se include punctul din dreapta şi se exclude cel din stânga, cu excepţia 
intervalului din extremitatea stângă care include ambele capete.  
 

Corecţie de continuitate. Corecţia de continuitate apare atunci 
când o distribuţie discretă (cum ar fi cea binomială) este aproximată 
printr-o distribuţie continuă (cum ar fi cea normală) şi constă în extinderea 
intervalului cu jumătăţi de unităţi de măsură: o valoare k din distribuţia 
discretă devine un interval (k-1/2, k+1/2) din distribuţia continuă.  

 
Corecţia de populaţie finită. Pentru situaţia în care eşantionarea 

este fără repunere (cazul sondajului aleatoriu simplu) eroarea standard a 
sumei de sondaj şi a mediei de sondaj depinde de fracţiunea extrasă din 
populaţie: cu cât volumul eşantionului este mai mare, cu atât mai mică este 
eroarea standard. Procedeul utilizat în acest caz, al ajustării erorii standard, 
se numeşte corecţia de populaţie finită (Clocotici, Stan, 2000). Sondajul cu 
repunere este similar celui dintr-o populaţie infinită. Eroarea standard 
pentru un sondaj fără repunere este mai mică decât cea pentru un sondaj cu 
repunere cu factorul de corecţie. 
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Corecţia Sheppard. Metodă aplicată pentru corecţia erorii de 
grupare (determinată de volumul foarte mare de date brute în cazul unor 
eşantioane extinse).  
 

Corecţia Yates. Corecţie utilizată în cazul tehnicilor de comparaţie 
între grupuri - tehnicile χ2 – în cazul tabelelor de contingenţă de tip 2 x 2, 
constând în creşterea diferenţei dintre frecvenţele observate şi cele 
teoretice în 0,5. 
           

Corelaţie. Relaţie existentă între două sau mai multe variabile, în 
care distribuţia scorurilor uneia dintre variabile se schimbă sub influenţa 
scorurilor celeilalte.Vezi următoarea grilă pentru interpretarea 
coeficientului de corelaţie (Hopkins, 2000; Sherman, Funder, 2009): 

 
Coeficientul de 

corelaţie 
Descriptor 

← 0.1 
Foarte mic, neglijabil, 

nesubstanţial 

0.1 ↔ 0.3 Mic, minor 

0.3 ↔ 0.5 Moderat, mediu 

0.5 ↔ 0.7 Mare, ridicat, major 

0.7 ↔ 0.9 Foarte mare, foarte ridicat 

 

0.9 → 

Aproape perfect, descrie relaţia 
dintre doua variabile practic 

indistincte 

 
Corelaţie ecologică. Noţiunea, specifică studiilor ecologice, se 

utilizează atunci când se estimează corelaţia dintre mediile grupurilor de 
subiecţi şi nu între subiecţi. Rezultatul poate să estimeze incorect asocierea 
variabilelor.  
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Corelaţie iluzorie. Fenomen de exagerare a frecvenţei legăturilor 
dintre evenimentele ce coincid (în Ciccotti, 2007 după Chapman, 1967, 
King, Koehler; 2000). 

 
Corelaţie liniară. Formă de corelaţie în care norul de puncte este 

orientat într-o singură direcţie, sub forma unei linii drepte. 
 
Corelaţia multiplă (R). 1. Tehnică statistică similară corelaţiei 

Pearson şi care arată câtă informaţie referitoare la o variabilă este conţinută 
în combinaţia simultană a mai multor variabile cu care se află în asociere 
(semnificaţia lui R se calculează cu ajutorul unui test de varianţă). 2. Tip de 
corelaţie multivariată prin care se evidenţiază influenţele combinate ale 
mai multor variabile independente asupra variabilei dependente (vezi 
coeficientul de corelaţie, R). 
 

Corelaţie negativă. Corelaţie liniară în care norul de puncte are 
direcţia orientată din stânga sus spre dreapta jos, valoarea coeficientului de 
corelaţie fiind negativă, rezultatelor mari ale lui X le corespund rezultatele 
mici ale lui Y şi viceversa. 

 
Corelaţie non-liniară sau independentă. Formă de corelaţie în 

care norul de puncte are o direcţie curbilinie, sub forma unei linii curbate. 
 

Corelaţie parţială (simbolizată cu pr). Artificiu statistic prin care 
se determină corelaţia dintre două variabile în condiţiile controlului 
celorlalte variabile moderatoare ce pot afecta asocierea variabilelor 
principale. Poate fi calculată pentru una sau mai multe variabile 
moderatoare cu precizarea că pentru fiecare variabilă controlată statistic se 
prevede un grad de libertate [gr. libertate = N – 2 – K; unde K este dat de 
numărul de variabile ţinute sub control statistic (Sava, 2004)]. 
 

Corelaţie perfectă. Tip de corelaţie a două variabile, în care 
fiecare scor al unei variabile este asociat cu un singur scor al celeilalte 
variabile. 
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Corelaţie pozitivă. Corelaţie liniară în care norul de puncte are 
direcţia orientată din stânga jos spre dreapta sus, valoarea coeficientului de 
corelaţie fiind pozitivă, iar valorile mici ale lui X sunt asociate cu valorile 
mici ale lui Y, în timp ce valorile mari ale lui X sunt asociate cu valorile 
mari ale lui Y (Sava, 2004). 
 

Corelaţie produs – moment (Vezi coeficientul de corelaţie r). 
 

Cotă. Valoare cunoscută a populaţiei ce se regăseşte identic în 
structura eşantionului. Exemple de cote: vârsta pe categorii, nivelul de 
educaţie, genul, tipul localităţii, etc. Cotele pot fi independente (atunci 
când criteriile de stratificare nu sunt legate între ele) şi legate (când 
criteriile de stratificare sunt legate între ele). (vezi metoda eşantionării pe 
cote). 
 

Covariabilă. Variabilă terţă introdusă în studiu şi care afectează 
relaţia dintre variabile (în situaţia în care creşterea volumului eşantionului 
este imposibilă ori când designul studiului nu este potrivit), pentru 
reducerea dispersiei erorii (neexplicată) şi pentru creşterea puterii statistice 
a studiului (Sava, 2004). 
 

Criterii pentru evaluarea unor teorii ştiinţifice:  
a) precizie – constructele teoretice trebuie descrise exact pentru a 

fi definite operaţional; 
b) verificabilitate – afirmaţiile unei teorii trebuie să fie 

verificabile/testabile prin metode empirice (şi să permită 
predicţii a relaţiilor dintre constructele teoretice, sub forma 
unor ipoteze clare); 

c) comprehensibile – utilizarea de termeni comprehensibili în 
definirea constructelor teoretice; 

d) aplicabilitate – să ofere strategii practice, soluţii la probleme 
reale; 

e) valoarea euristică – capacitatea teoriei de a genera idei care să 
constituie punctul de plecare pentru teorii.  
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Criteriu (Vezi: predictor). I.1.Standard după care poate fi validat 
un test. 2.Variabilă dependentă. 3. Mărime standard utilizată pentru 
aprecierea altor mărimi. II. Standard de referinţă pentru interpretarea 
testelor, astfel încât performanţa unei persoane/grup de persoane nu se 
compară cu performanţa altei persoane/grup de persoane ci cu 
criteriul/standardul prestabilit. 

 
Criteriu de performanţă. Modalitate de evaluare şi raportare a 

scorurilor obţinute la test în situaţia în care relaţia dintre itemii sau 
sarcinile testului şi standardul performanţei este bine definită şi poate fi 
demonstrată. 
 

Criteriul lui t. Pentru ca un model să fie identificabil (testabil) este 
necesar ca numărul elementelor non-redundante din matricea de covarianţă 
să fie mai mare decât suma dintre totalul variabilelor exogene şi totalul 
parametrilor de estimat. 

 
Criteriul structurii simple. În rotaţia factorilor, din multitudinea 

de rotaţii posibile, cele care conduc la structuri simple vor fi mai uşor 
interpretabile şi vor avea o semnificaţie psihologică reală. 
 

Culoare neutră. Una din cele trei culori acromatice: gri, alb, 
negru. 
 

Cultură cognitivă. Ansamblu cuprinzând credinţele (ce gândesc 
oamenii este adevărat), normele sociale (ceea ce se aşteaptă de la 
comportamentul social) şi valorile (ce gândesc oamenii este important) 
subiectului uman. 

Curba normală. Reprezentarea grafică a densităţii de probabilitate 
a repartiţiei normale. În cazul repartiţiei normale standard, numită şi 
clopotul lui Gauss, curbă având graficul simetric şi aria de sub curbă egală 
cu 1, are următoarea formă (după Clocotici, Stan, 2000): 
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Curba normală standard. Reprezentarea grafică a distribuţiei 
normale standard (Vezi distribuţia normală). 

Curba Student, t. Tip de curbă ce reprezintă graficul densităţii de 
probabilitate a repartiţiei Student (grup de curbe indexat prin numărul 
gradelor de libertate) fiind simetrică şi având forma apropiată de curba 
normală standard către care tinde o dată cu mărirea numărului de grade de 
libertate (Clocotici, Stan. 2000). Din figura următoare se poate observa că 
probabilităţile extreme sunt mai mari decât în cazul curbei normale. 

 

Cvasiexperiment. Tip de experiment în care cercetătorul nu are un 
control total asupra variabilei independente.  
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D 
 

 
Dată statistică. Proprietatea numerică şi calitativă a unui eşantion. 

 
Date. Informaţii numerice sau non-numerice care reprezintă 

prezenţa, absenţa sau intensitatea (mărimea) anumitor caracteristici 
studiate. 
 

Date bivariate. Reprezintă două variabile statistice, existând câte 
două informaţii pentru fiecare unitate statistică din populaţia studiată. 
Analiza lor poate fi realizată atât independent cât şi în interdependenţă. 
 

Date brute (sau valorice), numite şi observaţii. Elemente 
informaţionale (experimentale sau non-experimentale) care indică 
particularităţile sau evoluţia fenomenului studiat având formă atât 
cantitativă sau numerică (înălţime, greutate, viteză de reacţie), fie formă 
calitativă sau non-numerică (apartenenţă religioasă: ortodox, catolic, 
musulman; calificativele: slab, mediu, bun). 
 

Date calitative (sau non-numerice). Elemente informaţionale 
(experimentale sau non-experimentale) privind particularitatea sau evoluţia 
fenomenului studiat exprimate prin descrieri verbale sau adjective. 
Exemple: apartenenţa religioasă: ortodox, catolic, musulman; calificative: 
slab, mediu, bun. 
 

Date cantitative (sau numerice). Elemente informaţionale 
(experimentale sau non-experimentale) privind particularitatea sau evoluţia 
fenomenului studiat exprimate numeric. Exemple: greutatea (68 kg; 52 kg; 
61,7 kg), înălţimea (1,76 m; 1,58 m), vârsta (18 ani; 35 de ani; 39 de ani). 
 

Date dinamice. Date referitoare la o etapă (succesiune, secvenţă) 
de momente din/în cadrul unui fenomen sau proces psihologic. 
 

Date empirice. Informaţii despre evenimente, fapte obţinute printr-
un experiment şi observaţie. 
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Date extreme. În cazul asocierii dintre două variabile datele 
extreme sunt reprezentate de valorile extreme ce reduc valoarea 
coeficientului de corelaţie. În reprezentarea grafică a corelaţiei datele 
extreme sunt situate la o distanţă de forma (liniară sau curbilinie) / zona 
principală a norului de puncte (Sava, 2004). 
 

Date lipsă. Date absente din rezultatele probelor aplicate din cauza 
următoarelor motive: neatenţia subiecţilor, chestionare prea lungi, întrebări 
ce vizează răspunsuri ce ţin de intimitatea subiecţilor (Sava, 2004; 
Molenberghs, Kenward, 2007; Schafer, Graham, 2002). 
 

Date multivariate. Reprezintă trei sau mai multe variabile 
statistice, existând trei sau mai multe informaţii pentru fiecare unitate 
statistică din populaţia studiată. Analiza lor poate fi realizată separat 
(pentru fiecare variabilă) sau în interdependenţă. 
 

Date neobişnuite. Valori extreme care depăşesc limitele 
(intervalul) ce include distribuţia normală. Sunt rezultatul introducerii 
incorecte a datelor în calculator, a datelor de la elemente ce nu aparţin 
populaţiei ţintă. 
 

Date Q. Date colectate prin intermediul chestionarelor. 
 

Date statistice. Date referitoare la acelaşi moment sau perioadă din 
cadrul unui fenomen sau proces psihologic. 
 

Date sursa. Informaţii existente sub formă de înregistrări originale 
şi/sau copii autentificate ale înregistrărilor originale cu referire la 
constatările clinice precum şi observaţii sau alte activităţi desfăşurate în 
cadrul studiului clinic, necesare în vederea reconstituirii şi evaluării 
studiului.  

Date univariate. Corespund unei singure variabile statistice, 
existând câte o singură informaţie pentru fiecare unitate statistică. 
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Debriefing. Informare despre scopurile experimentului şi tehnicile 
utilizate în cadrul experimental asupra subiecţilor umani.  
 

Decil. Fiecare din cele 9 cazuri sau valori care împart o distribuţie 
de frecvenţă în 10 grupe cu o mărime egală.  
 

Decizia de clasificare (Vezi: decizia de repartizare, decizia de 
selecţie, triere). Tip de decizie utilizată în cadrul clinic, al consilierii 
psihologice, educaţional şi ocupaţional, având ca scop distribuirea 
diferenţiată a candidaţilor în categorii sau tratamente diferite în baza unui 
criteriu multiplu. 
 

Decizia de repartizare (Vezi: decizia de clasificare, decizia de 
selecţie, triere). Tip de decizie ce constă în „distribuirea indivizilor în 
categorii ori tratamente separate în baza unui singur scor sau a unui scor 
combinat calculat cu ajutorul unei singure ecuaţii de regresie prin raportare 
la un singur criteriu” (Urbina, 2009). 

 
Decizia de selecţie (Vezi: decizia de clasificare, decizia de 

repartizare, triere). Tip de decizie ce constă în alegerea între două 
alternative şi a cărui specific, în cadrul educaţional şi ocupaţional, sunt 
acceptarea ori respingerea unui candidat; în cadrul clinic şi judiciar acest 
tip de decizie presupune determinarea prezenţei sau absenţei unei condiţii 
psihopatologice sau a unei condiţii particulare. 

 
Decizia statistică. (Vezi: decizie statistică unilaterală, decizie 

statistică bilaterală, prag α, eroare de tip I, eraoare de tip II, eroare de tip 
III, putere statistică, mărimea efectului). Raţionament care stă la baza 
respingerii sau admiterii ipotezei de nul (Popa, 2008). 

 
Decizie de grup. Concluzia la care ajunge un grup, în vederea 

acceptării noilor scopuri sau obiective. 
 

Decizie statistică bilaterală. (Vezi: decizie statistică, decizie 
statistică unilaterală, prag α, eroare de tip I, eroare de tip II, eroare de tip 
III, putere statistică, mărimea efectului). Decizie prin care se testează 
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ipoteza statistică în ambele direcţii ale distribuţiei datelor, ţinând cont de 
valoarea pragului α. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Decizie statistică unilaterală (Vezi: decizie statistică, decizie 
statistică bilaterală, prag α, eroare de tip I, eroare de tip II, eroare de tip III, 
putere statistică, mărimea efectului). Decizie prin care se testează ipoteza 
statistică doar într-o latură/ direcţie a distribuţiei datelor, ţinând cont de 
valoarea pragului α.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Z= -1,96          Z= +1,96 

 Z= -1,65                           Z= +1,65 

5% 5% 

 
 2,5% 2,5 % 

Zona de 
respingere a 

HO (p≤0,05) 

Zona de 
respingere a 
HO (p≤0,05) 

Zona de admitere a ipotezei de nul (p > 0,05)  
 

 Decizia statistică bilaterală (Popa, 2008). 
 
 

Dacă scorul 
eşantionului este în 
această arie: 
- rezultat semnificativ, 
- ipoteza de nul se 
respinge, 
- ipoteza cercetării se 
confirmă. 

Dacă scorul 
eşantionului este 
în această arie: 
- rezultat 
semnificativ, 
- ipoteza de nul se 
respinge, 
- ipoteza cercetării 
se confirmă. 

Dacă scorul eşantionului este în 
această arie: 
- rezultatul este nesemnificativ, 
- ipoteza de nul se acceptă, 
- ipoteza cercetării nu se confirmă. 

Zonele de decizie statistică unilaterală 
 
Decizia statistica unilaterală (Popa, 2008). 
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Declaraţia de la Helsinki privind utilizarea placebo (Vezi: 
alternativele metodologice la studiile controlate cu placebo, informaţiile 
comunicate subiectului şi principiile consimţământului informat, metode 
de minimizare a riscurilor expunerii la tratamentul cu placebo în cadrul 
studiilor clinice, principiile bioetice în cercetarea pe subiecţi umani). Cod 
etic internaţional pentru cercetările cu utilizarea de placebo pe subiecţi 
umani, are următoarele trei momente evolutive (www.emea.europa.eu): 

I. 1996, utilizarea placebo era permisă doar în cercetările în 
care metodele diagnostice sau terapeutice încă nu erau 
validate, pacienţii trebuind să beneficieze de cea mai bună 
metodă diagnostica şi/sau terapeutica existenta. Prin 
respectarea acestei recomandări, sau restricţii, erau 
acceptate doar cercetările de tip "add-on". 

II. 2000, s-a hotărât ca noile metode să fie testate în mod 
comparativ cu cele mai bune metode profilactice, 
diagnostice sau terapeutice existente în momentul respectiv, 
placebo era permis doar în situaţia în care nu existau metode 
profilactice, diagnostice sau terapeutice validate pentru 
indicaţia respectivă.  

III. 2002, utilizarea placebo devine etică şi acceptabilă chiar şi 
pentru situaţia în care nu există tratament validat, situaţie în 
care placebo este necesar din motive metodologice 
riguroase din punct de vedere ştiinţific, participanţii la 
cercetare nu sunt expuşi unui risc crescut de vătămare 
ireversibilă (World Medical Association Declaration of 
Helsinki, 2004).  

 

Decodare. Transformarea semnalelor de intrare în mesaje.  
 

Deducţie. Tip de raţionament ce presupune aplicarea unui principiu 
general la un caz particular. Un exemplu clasic este silogismul : ”Toţi 
oamenii sunt muritori; Socrate este om; deci, Socrate este muritor”. 
 

http://www.emea.europa.eu/�
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Definire operaţională. Definirea unui concept astfel încât să fie 
posibilă formularea unei semnificaţii precise a unui concept printr-un 
experiment.  
 

Definiţie. Operaţie logică de determinare a conţinutului unei 
noţiuni, a notelor ei esenţiale, indicându-se genul proxim şi diferenţa 
specifică, sau se precizează înţelesul unui cuvânt ori simbol. 
 

Deformarea cognitivă post-factum. Tendinţa de proiectare a 
noilor cunoştinţe în trecut, însoţită de o dezminţire formală că faptul de a fi 
fost informat asupra rezultatelor ne-a putut influenţa judecata.(Hawkins, 
Hastie, 1990). 

 
Dependenţă/independenţă de câmp. Manifestare la nivelul sferei 

perceptive a unei dimensiuni majore a funcţionalităţii persoanei, aspect 
care se extinde în sfera comportamentului social şi al relaţiilor 
interpersonale. 
 

Deplasare. (Vezi bias). 
 

Deplasare de non-răspuns. Tip de bias care apare când cei care 
răspund într-un studiu diferă de cei care nu răspund într-un mod dependent 
de variabila urmărită, atunci apare o deplasare datorată non-răspunsurilor. 
De exemplu, într-un anchetă sociologică prin telefon, efectuată 
după-amiaza, nu vor fi prinşi cei care lucrează în acel timp (Clocotici, Stan. 
2000). În situaţia în care rezultatele obţinute urmăresc întreaga populaţie, 
este evident că apare o deplasare de non-răspuns.  
 

Deplasare de selecţie. Procedură de sondaj care include şi/sau 
exclude unităţi de sondaj de un anumit tip. Apare atunci când formarea 
eşantionului este la latitudinea unei persoane. Eliminarea riscului de 
apariţie a deplasării de selecţie se realizează prin utilizarea unor scheme de 
sondaj probabilist.  
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Deprinderi de bază (sau fundamentale). Capacităţi care cuprind 
priceperile de învăţare şi asimilare a principiilor de scriere, citire şi calcul 
aritmetic necesare în progresul intelectual.  
 

Desemnarea variabilei. Atribuirea de nume unei variabile şi 
specificarea tuturor modalităţilor pe care le poate lua aceasta într-un cadru 
experimental dat.  
 

Design experimental. Plan sau procedură specifică prin care este 
explicat modul de obţinere (probe psihologice folosite) şi analiză a datelor 
(probe, tehnici statistice de testarea a ipotezelor), controlul factorilor străini 
(realizabili) prin tehnici de control ale variabilelor străine (sau neaşteptate) 
sau prin folosirea unui grup de control. Un design experimental eficient 
(bun, în funcţie de eficienţă şi eficacitate) are următoarele caracteristici 
(Aniţei, 2007): 

- absenţa erorilor în estimare şi compararea efectelor tratamentelor; 
- estimare corectă a erorilor experimentale; 
- realizarea repetată pentru: estimarea precisă a efectelor tratamentu-

lui şi utilizarea practică a rezultatelor; 
- gruparea unităţilor experimentale în scopul controlului surselor 

exterioare de variaţie; 
- cât mai simplist în raport cu obiectivele studiului; 
- utilizarea resurselor în termeni de eficienţă. 

 
Design experimental cu grup de control non-echivalent. Tip de 

design ce presupune comparaţia dintre grupul experimental şi cel de 
control în condiţia în care cele două grupuri nu au fost realizate prin 
randomizare (sub rezerva ca grupurile să aibă un anumit grad de 
similaritate). 
 

Design experimental cu grupuri pereche. Design ce presupune 
următoarele etape: măsurarea, pentru fiecare subiect, a nivelului unei 
variabile care este corelată cu variabila dependentă; realizarea de perechi a 
participanţilor cu scoruri similare; distribuirea aleatorie a subiecţilor din 
grupurile perechi în condiţii experimentale diferite. 
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Design experimental cu grupuri naturale. Tip de design ce 
presupune: selectarea unui anumit nivel al variabilei independente (care să 
exprime diferenţe individuale); căutarea unei relaţii sistematice între 
variabila independentă şi alte aspecte ale comportamentului; găsirea unei 
posibile corelaţii între caracteristicile individuale ale participanţilor şi 
performanţele realizate de aceştia; echivalenţa grupurilor este posibilă doar 
la nivelul variabile independente (după Vârga, 2004).  

 
Design experimental cu mai multe grupuri. Tip de design 

experimental cu o singură variabilă dependentă măsurată o singură dată şi 
cu variabile independente care pot avea diferite valori sau nivele: 

 
 

 
 
 
 
 

Design experimental cu manipulări simultane. Design aplicabil 
pentru studiul comparativ şi simultan a eficienţei a două sau mai multor 
tehnici psihoterapeutice, realizabil în următoarele faze: 1. stabilirea 
nivelului de bază a comportamentului ţintă; 2. aplicarea alternativă a 
tehnicilor utilizate şi comparate; 3. utilizarea celei mai eficiente tehnici 
psihoterapeutice; 4. eficienţa tehnicii psihoterapeutice în timp. 
 

Design experimental cu niveluri de bază multiple. Design 
realizabil doar în două faze, AB (spre deosebire de tipul de design ABAB) 
şi având următoarele variante (David, 2006): 

a) design cu niveluri de bază multiple în cazul comportamentului; 
b) design cu niveluri de bază multiple în cazul subiecţilor; 
c) design cu niveluri de bază multiple în cazul situaţiilor şi 

momentelor diferite. 
 

Design experimental cu schimbarea criteriului. Tip de design ce 
urmăreşte demonstrarea eficienţei unei tehnici de intervenţie, atunci când 

R   X1 O1 
R  X2  O1 
-------------------------------- 
R   Xn  O1 
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comportamentul ţintă se modifică în acord cu un criteriu stabilit de 
cercetător. 
 

Design experimental cu schimbarea grupurilor. Tip de design cu 
două grupuri de subiecţi şi trei nivele de observaţie la care intersecţia este 
repetată şi grupurile îşi schimbă valorile, astfel încât grupul de control 
iniţial devine grup experimental în a doua fază a observării (Vârga, 2008). 

 
 
 
 

 
Design experimental cu un singur subiect (Vezi experimentul cu 

un singur subiect). 
 
Design cvasi-experimental. Design în care sunt sub control un 

număr mai mic de factori ce pot influenţa validitatea internă fapt ce 
permite propunerea de ipoteze plauzibile contrare în vederea explicării 
rezultatelor obţinute. Un exemplu de design cvasi-experimental este 
design-ul cu grupul de control non-echivalent (vezi Vârga, 2008) sunt 
măsurate/evaluate posttest. 

 
 
 
 
 
 
 
Design experimental de tip ABAB. Design cu un singur subiect, 

realizabil în următoarele patru faze: 1. (A). Măsurarea obiectivă şi repetată 
a comportamentului obiect a intervenţiei; 2. (B). Intervenţia psihologică 
asupra comportamentului problemă; 3. (C). Eliminarea intervenţiei 
psihologice şi, ca urmare, revenirea comportamentului problemă, în 
condiţiile existenţei unei relaţii cauzale între comportament (variabila 
dependentă) şi intervenţia psihologică (variabila independentă); 4. (D). 
Reluarea intervenţiei psihologice şi soluţionarea problemei clientului. 

R O X O  O 
R O  O X O 

R O  X O 
R O   O 
R   X O 
R    O 
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Design experimental de tip post-test cu două grupuri 
randomizate. Tip de design în care se intervine doar asupra variabilei 
independente doar în cadrul unui grup: 
 
 
 
 

 
Design experimental de tip pre-test – post-test la două grupuri. 

Tip de design ce urmăreşte: demonstrarea nivelului variabilei dependente 
înainte şi după intervenţie (tratament). 
 

Design experimental de tip pre-test – post-test pentru mai 
multe grupuri. Design utilizat pentru evaluarea eficienţei tehnicilor de 
intervenţie specifice (şi care urmăresc realizarea de schimbări) în 
domeniile: sănătăţii mentale, educaţional, social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Design experimental de tip Solomon. Tip de design în care se 
folosesc patru grupuri, două experimentale şi două grupuri de control. 
Specificul constă în faptul că doar un grup dintre cele de control şi doar un 
grup dintre cele experimentale au pretest şi posttest, (celelalte două grupuri 
au un grup de control şi un grup experimental). 

 
Design experimental factorial. Design de cercetare ce cuprinde 

combinaţiile a cel puţin două valori ale două sau mai multor variabile 
independente. 
 

Design experimental hibrid (mixt). Tip de design realizat prin 
combinarea mai multor tipuri de design asigurând astfel un bun nivel de 

O1  X1  O2 
O1  X2  O2 
---------------------------------------- 
O1  Xn  O2 

R  X O 
R   O 
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control (vezi design de tip Solomon şi design de tipul schimbării 
grupurilor). 
 

Design experimental intra-grup. Design experimental realizabil 
prin administrarea tuturor intervenţiilor/tratamentelor experimentale 
fiecărui participant la experiment, în condiţiile echilibrării efectelor 
repetiţiei prin metoda contra-balansării.  
 

Detector de trăsătură. Structuri neuronale din sistemul vizual sau 
auditiv ce pot fi excitate de anumite trăsături ale stimulilor vizuali sau 
acustici. 
 

Determinism. Teorie, concepţie şi metodă conform căreia toate 
fenomenele şi procesele naturii, societăţii şi gândirii sunt determinate de 
anumite condiţii şi cauze, guvernate de legi obiective. 
 

Determinism reciproc. Conceptualizarea comportamentului ca 
efect al interacţiunii dintre  
personalitate şi mediu, comportamentul acţionând asupra ultimelor aspecte. 
 

Deviaţie medie (Vezi abatere medie). 
 

Diagramă circulară. Reprezentarea grafică având forma unui 
întreg împărţit într-un număr de sectoare egal cu numărul de categorii ale 
variabilei de interes, în care fiecare sector are o mărime (volum) 
proporţional cu procentul de cazuri din categoria respectivă.  

 
Diagramă cu coloane. Reprezentarea grafică a distribuţiei unei 

variabile prin care categoriile variabilei sunt reprezentate sub forma unor 
coloane cu baza egală, înălţimea fiecărei coloane fiind proporţională cu 
procentul de cazuri ale categoriei respective (Gheorghiu, 2004), având 
următoarea formă:  
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Diagramă de dispersie. Reprezentare grafică a gradului de 

corelaţie dintre două variabile în care fiecare caz rezultat de la fiecare 
individ evaluat este prezentat separat. 
 

Diagrame de împrăştiere. (Vezi norul de puncte sau scatergrame / 
scatterplot). 
 

Difuziunea grupului. Diminuarea gradului de coeziune al unui 
grup.  
 

Dilemă. Tip de raţionament silogistic care are două alternative 
contradictorii, din care trebuie aleasă una, în situaţia în care ambele duc la 
acelaşi rezultat. 
 

Dinamica grupului. Natura şi intensitatea relaţiilor dintre membrii 
unui grup social.  

Direcţia corelaţiei (Vezi: corelaţie, corelaţie liniară, corelaţie 
multiplă, corelaţie negativă, corelaţie pozitivă, gradul corelaţiei). Indicator 
al corelaţiei dat de semnul coeficientului de corelaţie care în situaţia 
semnului „+” are norul de puncte orientat în diagramă din stânga jos spre 
dreapta sus sub forma unei linii imaginare (valorile mici ale lui x sunt 
asociate cu valori mici ale lui y, iar valorile mari ale lui x sunt asociate cu 
valorile mari ale lui y), iar pentru situaţia semnului „-” norul de puncte este 

1
2 3

4

5

6 7

8
90

2
4
6
8

10
12
14

Diagramă cu coloane

A
xa

 0
y

Axa 0x
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orientat în diagramă din stânga sus spre dreapta jos (valorile mari ale lui x 
corespund valorilor mici ale lui y şi viceversa). 

 
Discriminare [în psihometrie (Vezi: capacitatea de discriminare a 

itemului, item)]. 1. Trăsătură a itemilor testului referitoare la „măsura în 
care itemii produc răspunsuri care diferenţiază în mod precis între subiecţii 
testaţi la nivelul dimensiunii pe care testul este construit să o evalueze” 
(Urbina, 2009). 2. Identificarea/stabilirea diferenţei existente între stimuli.  
 

Discursiv. Formă a cunoaşterii şi gândirii prin care se deduce o 
idee din alta prin raţionament. 

 
Disonanţă cognitivă. Starea psihologică neplăcută a subiectului 

uman confruntat cu două cogniţii incompatibile. 
 

Dispersia (Vezi: abaterea standard, amplitudine, amplitudine inter-
cuartilică, amplitudine semi-intercuartilică, dispersia, măsuri ale variabili-
tăţii, suma pătratică). 1. Măsură a variabilităţii reprezentând suma 
pătratelor diferenţelor sau a abaterilor dintre fiecare valoare (x) dintr-o 
distribuţie şi media acelei distribuţii (M), împărţită la N, sau dispersia este 
considerată şi media sumei pătratice (SP), (Urbina, 2009). 2. Împrăştierea 
unui set de rezultate (sau scoruri) într-o distribuţie de frecvenţe sau 
diagramă de dispersie.  

 
Dispersia aleatorie (Vezi: legătura funcţională, legătura stocastică, 

relaţie de asociere, corelaţie). Relaţie de asociere (corelaţie) în care două 
variabile (sau două măsurători) sunt independente una de cealaltă, neavând 
legătură una cu cealaltă. În acest tip de relaţie nu se poate face predicţii, 
plecând de la valoarea cunoscută a unei variabile. De exemplu, cunoscând 
culoarea ochilor unui subiect uman nu putem face predicţii asupra acuităţii 
vizuale a acestui subiect. 

 
Dispersia de sondaj (Vezi abaterea standard de sondaj). Estimator 

(nedeplasat) al dispersiei populaţiei, bazat pe un eşantion aleatoriu, 
măsurând gradul de împrăştiere a eşantionului în jurul mediei de sondaj 
(este pătratul abaterii standard de sondaj, s).  
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Dispersia erorii. Indicator statistic reprezentând diferenţele 
existente între scorurile testului care reflectă factori irelevanţi pentru ceea 
ce testul evaluează (Urbina, 2009). 

 
Dispersia eşantionului (Vezi: dispersia erorii, dispersia reală, scor, 

scor real, scor observat). Dată statistică reprezentând media de variabilitate 
într-un grup de scoruri şi având formula: 

 
s2 = s2

t + s2
e , unde 

 
s2 = dispersia eşantionului, 
s2

t= dispersia (varianţa) reală, 
s2

e= dispersia (varianţa) erorii. 
 
Dispersia în analiza componentelor principale. În acest caz 

dispersia are doar două surse, dispersia explicată şi dispersia datorată 
erorilor (spre deosebire e analiza factorială, unde există trei surse ale 
dispersiei – vezi dispersia în analiza factorială). 
 

Dispersia în analiza factorială. În acest caz există trei surse ale 
dispersiei: 1) dispersia datorată factorilor comuni; 2) dispersia datorată 
factorilor specifici; 3) dispersia datorată erorilor de măsurare (Sava, 2004). 
 

Dispersia în ANOVA bifactorială. Există, în acest caz, patru surse 
de dispersie: 1) intracelulă (echivalentă cu dispersia intragrup); 2) dispersia 
de-a lungul mediilor liniilor (datorată factorului A); 3) dispersia de-a 
lungul mediei coloanelor (datorată factorului B); 4) dispersia datorată 
interacţiunii dintre cele două variabile independente (AB). Sursele de 
dispersie 2, 3 şi 4 reprezintă dispersia intergrup (Sava, 2004). 
 

Dispersia în ANOVA cu măsurători repetate. În acest caz există 
trei surse ale dispersiei: 1) dispersia explicată (datorată variabilei 
independente); 2) dispersia subiecţilor (datorată diferenţelor dintre indivizi) 
şi 3) dispersia neexplicată, reziduală sau dispersia erorii (Sava, 2004).  
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Dispersia populaţiei (Vezi: dispersia erorii, dispersia reală, scor, 
scor observat, scor real). Parametru constând dintr-o parte care reprezintă 
dispersia (varianţa) reală şi o parte care reprezintă dispersia (varianţa) 
erorii, ce arată gradul de variabilitate la nivelul populaţiei, având formula 
(Urbina, 2009): 

σ 2 = σ 2
t + σ 2

e , unde : 
  

   σ 2 = dispersia populaţiei, 
σ 2

t = dispersia (varianţa) reală, 
σ 2

e = dispersia (varianţa) erorii. 
 
Dispersia reală (Vezi: dispersia erorii, dispersia eşantionului, 

dispersia populaţiei). Indicator statistic reprezentând diferenţele existente 
între scorurile indivizilor în cadrul unui grup care reflectă nivelul sau 
poziţia lor la o anumită caracteristică evaluată printr-un test (Urbina, 
2009). 

 
Dispersia totală (în ANOVA simplă). Suma dintre dispersia 

explicată (intergrup) şi dispersia erorii (intragrup). 
 

Dispersia totală pentru ANOVA simplă. Dispersie rezultată prin 
însumarea dispersiei intergrup şi dispersiei intragrup (dispersia erorii). 

Distribuţii de eşantionare. Tip de „distribuţie teoretică a valorilor 
unei variabile sau ale unei statistici care ar (putea) rezulta dacă s-ar colecta 
şi înregistra valorile (scorurile) sau statisticile (mediile, abaterile standard, 
coeficienţii de corelaţie, etc.) pentru un număr infinit de eşantioane de o 
mărime dată dintr-o anumită populaţie” (după Urbina, 2009). Distribuţiile 
de eşantionare sunt construcţii ipotetice şi nu reale, având rolul de estimare 
a probabilităţii valorilor sau statisticilor care se obţin prin intermediul 
erorii standard. 

 
Distorsiune (criteriu statistic). Se consideră nedistorsionată o 

mărime statistică atunci când media aritmetică a distribuţiei sale de 
eşantionare este egală cu media aritmetică a populaţiei de interes (de 
referinţă).  
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Distorsionare emoţională. Distorsiune la nivelul proceselor sau 
activităţilor psihice determinată de: blocajul emoţional, instabilitate 
emoţională şi/sau imaturitatea emoţională.  

Distractori (Vezi: itemi, itemi politomici). Reprezintă alternativele 
incorecte prezente în testele cu itemi cu alegere multiplă, având putere de 
influenţă asupra dificultăţii unui item. 
 

Distribuţie. Distribuţia unei mulţimi de date numerice reprezintă 
modul în care se repartizează aceste date peste mulţimea numerelor reale. 
Distribuţia este caracterizată complet de funcţia de distribuţie (repartiţie) 
empirică (Clocotici, Stan. 2000). Reprezentare grafică a poziţiei 
indicatorilor tendinţei centrale în funcţie de forma distribuţiei (Popa, 
2008):  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Distribuţia de eşantionare. Distribuţie teoretică, care pe baza 
legilor probabilităţii (în baza cărora poate fi dedusă forma, dispersia distri-
buţiei, tendinţa centrală) arată în mod exact proprietăţile distribuţiei.  

Distribuţia de eşantionare a mediilor aritmetice. Reprezintă 
distribuţia mediilor aritmetice ale tuturor eşantioanelor aleatorii de 
dimensiune constantă n din populaţia de interes.  

Medie Mediană Mod Mod Mediană 
Medie 

Distribuţie: a) simetrică,  c) asimetrică pozitiv. 

Medie 
Mediană 

Mod 

 b) asimetrică negativ, 
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Distribuţia geometrică. Reprezintă numărul de încercări efectuate 
până la obţinerea unui succes, inclusiv încercarea succes, încercările fiind 
independente şi având aceeaşi probabilitate de succes (Clocotici, Stan, 
2000). 

Distribuţia normală. Mod teoretic de distribuţie a scorurilor, 
unimodal, simetric şi continuu, a cărei reprezentare grafică are forma de 
clopot cu cele două extremităţi extinse la infinit (numită şi curbă normală, 
clopotul lui Gauss sau curba Gauss-Laplace), având forma (Sava,2004), 
având forma:  

 
  
                0,13%    2,14%     13,59%    34,13%       34,13%         13,59%         2,14%      0,13% 
 55  70    85  100  115     130       145 
                m – 3s    m - 2s       m - 1s     m              m + 1s  m + 2s    m + 3s 
Cotele z  -3  -2    -1     0    1      2        3 
Cotele t  20  30    40    50   60     70       80 
 

Proprietăţile distribuţiei normale: 
- este bilateral simetrică (prin împărţirea curbei în două se 

poate observa că fiecare jumătate cuprinde 50% din aria de 
sub curbă), 

- are forma unui clopot,  
- limitele curbei/distribuţiei se extind la ± infinit (± ∞), 
- are o mediană, o medie şi un mod, toate cele trei valori 

coincid în centrul distribuţiei în punctul unde curba este în 
echilibrul perfect. 

Distribuţie aproape normală. Se consideră că distribuţia unei 
mulţime de valori are o distribuţie aproape normală în condiţia în care 
histograma valorilor în unităţi abateri standard urmează o curbă normală 
(Clocotici, Stan. 2000).  

68,27
 

95,44
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Distribuţie asimetrică negativă a datelor (Vezi asimetrie). 
Distribuţie în care majoritatea datelor au valori mari. Poate reprezenta un 
indicator al gradului de dificultate scăzut al probelor respective, aşa cum se 
poate observa din următoarea figură: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 Distribuţie asimetrică pozitivă a datelor (Vezi asimetrie). 
Distribuţie în care majoritatea datelor au valori mici. Poate reprezenta un 
indicator al gradului de dificultate ridicat al probelor psihologice, aşa cum 
se poate observa din următoarea figură: 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Distribuţie bimodală. O distribuţie care are două valori mod, 
având următoarea formă: 

 

Grad de 
dificultate 
scăzut al 
probei 

note mici 

note mari 

note mici 

Grad de 
dificultate 
crescut al 
probei note mari 
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Distribuţie bimodală asimetrică (Cocotici, Stan, 2000) 

 Distribuţie binomială. Se consideră că o variabilă aleatoare are o 
distribuţie binomială cu parametrii n şi p, notată uneori Bi (n, p), dacă 
reprezintă numărul de „succese" într-un număr fixat n de încercări aleatorii 
independente, fiecare încercare având aceeaşi probabilitate p de a produce 
un „succes" (după: Clocotici, Stan. 2000).  

 Distribuţie binomială negativă. Distribuţie ce reprezintă o 
secvenţă de încercări independente cu aceeaşi probabilitate de succes p în 
fiecare încercare. Numărul de încercări efectuate până se obţin r succese 
are o distribuţie binomială negativă cu parametrii n şi r. Notând numărul 
menţionat de încercări cu N, avem 

 

pentru k = r, r + 1, r + 2, . . . şi zero pentru k < r, (după: Clocotici, Stan. 
2000).  

Distribuţie condiţionată a variabilei dependente. Distribuţia de 
frecvenţe „pe coloană” (într-un tabel) a scorurilor variabilei dependente 
pentru fiecare scor (condiţie) a variabilei independente.  

Distribuţie de frecvenţe.1. Reprezentarea grafică a numărului de 
scoruri sau fenomene încadrate în categorii specifice. Mod de dispunere a 
valorilor unei variabile în fiecare categorie a variabilei de interes. 2. Se 
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consideră o variabilă discretă care are (grupate sau nu) k nivele sau o 
variabilă continuă care este prezentată grupat în k intervale. Se numeşte 
distribuţie de frecvenţe ansamblul {f1, f2, …, fk}, unde fi notează numărul 
de observaţii din nivelul k, sau din intervalul k (frecvenţa absolută a clasei 
k). Dacă frecvenţele sunt exprimate relativ, ca raport fi / n, n fiind volumul 
eşantionului, atunci se numeşte o distribuţie de frecvenţe relative. Pentru o 
variabilă continuă, frecvenţele pot fi cumulate (absolute sau relative), 
frecvenţa cumulată a unui interval reprezentând suma frecvenţelor 
(absolute sau relative) pentru toate intervalele anterioare (inclusiv 
intervalul curent). Distribuţia de frecvenţe poate lua o formă tabelară sau 
grafică (de histogramă sau de poligon de frecvenţe), (după: Clocotici, Stan. 
2000).  

 Distribuţie (de frecvenţă) extinsă sau deviată (Vezi: asimetrie, 
distribuţie normală, distribuţie asimetrică pozitivă a datelor, distribuţie 
asimetrică negativă a datelor). Distribuţie asimetrică a valorilor 
reprezentată grafic, în care distribuţia valorilor poate fi extinsă spre dreapta 
sau pozitivă, ori poate fi extinsă spre stânga sau negativă, sau care poate fi 
întreruptă.  

 Distribuţie leptocurtică a datelor. Distribuţia datelor este într-o 
formă simetrică, omogenă, la un nivel de boltire mare. Majoritatea datelor 
sunt grupate în jurul mediei.  

Distribuţie mezocurtică (normală) a datelor. Distribuţie a datelor 
într-o formă simetrică şi la un nivel mediu de boltire. Majoritatea datelor 
sunt grupate în apropierea valorii medii.  

Distribuţie multimodală. O distribuţie care are mai mult de o 
valoare mod.  

Distribuţie normală simetrică standard. Distribuţie care are 
întotdeauna media egală cu zero şi abaterea cu unu; este simbolizată prin 
formula: 

N = (0,1), unde: 
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N – simbolul distribuţiei normale standard; 
0 – valoarea mediei în distribuţia standard; 
1 – dispersia distribuţiei normale standard. 

 
Distribuţie normală standard. Mod de distribuţie normală 

particulară în care media aritmetică este egală cu zero şi abaterea standard 
cu unitatea. 
 

Distribuţie parţială. Formă a distribuţiei pentru care distribuţia 
valorilor unei variabile este corespunzătoare fiecărui nivel (valori) al altei 
variabile.  

 
Distribuţie platicurtică a datelor. Distribuţie specifică unor date 

împrăştiate, eterogene, într-o formă simetrică şi la un nivel de boltire 
scăzut. Datele nu sunt grupate în apropierea valorii medii. 
 

Distribuţie simetrică. 1. Distribuţie a scorurilor (rezultatelor) în 
care media aritmetică, mediana şi modul apar împreună în cel mai înalt 
punct al curbei. 2. Se consideră că distribuţia de probabilitate a variabilei 
aleatoare X este simetrică dacă există un număr a astfel încât şansa ca X > 
= a+b este aceeaşi cu şansa ca X < = a-b pentru orice valoare b. O listă de 
numere are o distribuţie simetrică dacă există un număr a astfel încât 
procentajul numerelor din listă care sunt mai mari sau egale cu a+b este 
acelaşi cu procentajul numerelor din listă care sunt mai mici sau egale cu a-
b, pentru orice număr b. În ambele cazuri, histograma sau curba de 
probabilitate este simetrică faţă de dreapta x=a (după: Clocotici, Stan. 
2000).  

Distribuţie t. Reprezintă distribuţia teoretică ce descrie distribuţia 
de eşantionare a mediilor aritmetice în cazul în care eşantioanele sunt mici 
(n ≤ 30) şi valoarea lui este necunoscută (Gheorghiu, 2004).  

Distribuţie uniformă. Distribuţie în care probabilitatea de apariţie 
a oricărei valori este aceeaşi (constantă), rezultatele fiind egal probabile. În 
acest tip de distribuţie histograma conţine dreptunghiuri de înălţimi egale, 
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motiv pentru care distribuţia uniformă mai este denumită dreptunghiulară 
(rectangulară).  

Documente sursă. Fişele, documentele şi înregistrările ce conţin 
datele sursa sub forma înregistrărilor originale sau a unor copii 
autentificate. 

Dominanţă manuală. Utilizarea dominantă a unei singure mâine 
sau părţi a corpului.  

Dublu orb (experiment dublu orb). Tip de experiment în care nici 
subiecţii şi nici cei care evaluează subiecţii nu ştiu care subiecţi sunt în 
grupul experimental şi care subiecţi sunt în grupul de control. 
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E 

 

Echivoc. Enunţ, fapt lipsit de precizie şi de claritate, ceea ce 
permite două sau mai multe înţelesuri.  

Ecletism. Sistem teoretic format prin preluarea de metode, tehnici 
şi informaţii compatibile din surse (discipline sau ştiinţe) diferite.  

Economie cognitivă. Încercări constante de echilibrare a 
tendinţelor contrare. 

Ecuaţia de regresie bivariată. Linia care prezintă cel mai bine 
corelaţia dintre două variabile; se notează cu Y şi se calculează cu formula: 

Y = a + bX , unde 
 
Y - scor al variabilei dependente, 
a - punctul în care linia de regresie intersectează axa y, 
b - panta liniei de regresie, 
X - scor al variabilei independente. 
 

Ecuaţia de regresie multiplă standardizată (Vezi coeficienţii de 
regresie standardizaţi, β). 
 

Efect. Eveniment produs ca urmare a acţiunii unui alt eveniment 
într-o relaţie cauzală. 

 
Efect actor-observator. Efect observat şi demonstrat în 

experimentele psihologice cu referire la tendinţa subiectului uman de a 
face atribuiri personale legate de comportamentul celor din jur şi atribuiri 
situaţionale în cazul propriului comportament. 
 

Efect autokinezic (sau iluzia de automişcare). Constă în mişcarea 
aparentă a unui spot de lumină staţionar într-o cameră întunecată. 
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Efect cumulat. Concept al statisticii multivariate, referitor la 
efectul însumat al variabilelor independente asupra variabilei dependente. 

 
Efect de contrast. Acelaşi stimul (obiect sau persoană) este 

perceput diferit, în funcţie de caracteristicile stimulului (obiectului) prece-
dent. Caracteristicile au demonstrat că efectul de contrast este prezent în 
cazul tuturor formelor de percepţii. Efectul este prezent în educaţie (eva-
luarea rezultatelor şcolare - modul în care o lucrare bună determină subes-
timarea lucrării următoare), în comerţ (prin încercarea comercianţilor de 
vânzare a unui articol foarte scump dar determinând achiziţia, prin această 
comparaţie a preţurilor, a unui articol mai ieftin), (Kenrick, Gutierres, 
1980; Kenrick, Neuberg, Zierk, Krones, 1994; Morse, Gergen, 1970). 

 
Efect de expectanţă interpersonală. Efect prin care aşteptările cu 

privire la interacţiunile sociale pot influenţa comportamentul unei alte 
persoane.  

 
Efect de fals consens. Tendinţa generală a indivizilor de a supra-

estima consensul asupra componentelor, atribuirilor şi opiniilor personale, 
având o cauzalitate cognitivă şi motivaţională. 
 

Efect de prezenţă a martorului. Efect în care prezenţa altor 
subiecţi inhibă dorinţa celorlalţi subiecţi de intervenţie intr-o situaţie critică 
(de exemplu, situaţiile de prin ajutor).  
 

Efect de primaritate. Mod de reactualizare a informaţiei constând 
în reactualizarea facilă a primelor cuvinte dintr-o listă memorată sau, în 
percepţia socială, a primei impresii comparativ cu informaţiile dobândite 
ulterior.  

 
Efect de reactivitate. Este determinat de faptul că subiecţii se simt 

observaţi, ceea ce determină o distorsionare a situaţiei reale.  
 

Efect de recenţă. Este întâlnit în experimentele de învăţare şi 
memorare, constând dintr-o reactualizare mai bună a materialelor recent 
învăţate sau a ultimilor itemi. 
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Efect de spaţiere a informaţiilor în timp. Memorarea prin 
repetare a informaţiilor, la intervale de timp şi o singură dată, integral. Este 
un factor optimizator al memoriei.  
 

Efect de transport. Specific planurilor experimentale intra - 
subiecţi (fiecare subiect este evaluat la fiecare nivel al factorului) şi se 
datorează faptului că evaluarea unui subiect la un nivel al factorului este 
influenţată de faptul că subiectul a fost evaluat la nivele anterioare. De 
exemplu, un acelaşi copil nu poate fi învăţat să citească prin două metode 
diferite (după prima metodă el ştie deja să citească), (Clocotici, Stan, 
2000). În situaţia în care efectele de transport sunt importante, se va 
renunţa la planul intra-subiecţi în favoarea unui plan experimental 
între-subiecţi (la fiecare nivel al factorului se consideră un alt grup de 
subiecţi). 
 

Efect halo. Influenţa percepţiei despre o altă persoană pe baza unor 
informaţii incomplete. În aceste condiţii impresia iniţială poate fi 
influenţată pozitiv sau negativ.  
 

Efect nocebo. Reversul efectului placebo în care aceleaşi fapte 
mentale pot duce la efecte organice neplăcute.  
 

 Efect placebo (Vezi şi experiment orb). Efect prezent în 
cercetările medicale (unde a fost folosit pentru prima oară) care constă în 
administrarea de produse ce nu conţin substanţă activă participanţilor la 
studiile experimentale, dar care provoacă aceleaşi efecte ca produsele ce 
conţin substanţă activă. Ulterior, efectul a fost folosit şi în alte domenii, 
psihologie, psihologie socială, psihologie experimentală, psihologie 
clinică, psihoterapie. Atunci când subiectul are credinţa că este tratat, 
această credinţă poate să aibă un efect care se confundă cu efectul real al 
unui tratament. De exemplu, subiecţii cărora li se administrează un placebo 
contro durerilor raportează o reducere semnificativă statistic a durerii 
într-un experiment randomizat în care se compară cu subiecţi care nu 
primesc nici un tratament. Efectul rezultat este un efect psihologic (şi nu un 
efect biochimic direct) numit efect placebo.  
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Efect principal. Într-un experiment factorial, efectul principal al 
unui factor evidenţiază influenţa factorului asupra variabilei dependente. 
Efectul principal se apreciază direct prin compararea mediilor calculate 
separat pentru fiecare nivel al factorului, medierea fiind efectuată după 
toate nivelele celorlalţi factori. În analiza dispersională se testează 
semnificaţia fiecărui efect principal al factorilor consideraţi. Efectul 
independent al fiecărei variabile independente (Vezi şi efect simplu).  

 
Efect rezidual. Este specific situaţiilor în care participanţii sunt 

supuşi acţiunii unor variabile ca trepte diferite într-o perioadă de timp 
relativ scurtă, constând în efectul sarcinilor anterioare asupra ultimei (sau 
sarcinilor ulterioare) sarcini experimentale, determinând compromiterea 
validităţii interne. 
 

Efect simplu. Efectul unui factor considerând un singur nivel al 
unui alt factor. Evidenţierea efectelor simple urmează stabilirii interacţiunii 
factorilor şi urmăreşte stabilirea acelor nivele, ale celui de al doilea factor, 
la care factorul considerat are efect (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Efecte combinate (Vezi factori de risc ai validităţii interne). Factor 
de risc la nivelul validităţii interne a experimentului constând din efectele 
concomitente al unora dintre ceilalţi factori de risc (pierderea 
participanţilor, regresia statistică, măsurătorile repetate, fluctuaţiile 
instrumentelor de măsură, selecţia participanţilor, efectul maturării, efectul 
istoriei) ce pot determina rezultate diferite la nivelul grupurilor 
experimentale. 
 

Efector. Organ efector (muşchi sau glandă) care acţionează ca 
răspuns la impulsul nervos transmis prin neuronii eferenţi.  
 

Efectul Barnum. Tendinţa oamenilor de acceptare a unei vagi 
descrieri de personalitate ca fiind potrivită perfect cu propria persoană fără 
a conştientiza că perspectiva descriere se poate potrivi oricărei alte 
persoane. Efectul este prezent, mai ales, la persoane autoritare sau cu 
nevoie crescută de aprobare, fiind explicabil prin faptul că percepem într-o 
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analiză doar ceea ce ne convine şi că ne plac flatările şi discursurile în care 
suntem valorizaţi (în Ciccotti, 2007 după Dickson, Kelly, 1985). 

 
Efectul bunei dispoziţii. Aspect psihologic studiat în contextul 

comportamentelor de ajutor. Astfel, prin inducerea unei bune dispoziţii se 
favorizează adoptarea unor atitudini de ajutor faţă de persoanele aflate în 
dificultate.  
 

Efectul cameleon. Efect constând în imitarea automată a expresiei 
unei alte persoane cu care suntem în interacţiune, expresia putând fi la 
nivel comportamental, mimică, gestică, la nivel verbal sau non-verbal, 
postură (în Ciccotti, 2007 după Chartrand, Bargh, 1999). Schimbarea 
expresiei noastre poate fi determinată de simpla prezenţă a unei persoane. 
Uneori, schimbarea expresiei noastre în prezenţa altei persoane poate fi 
influenţată şi de statutul persoanelor cu care interacţionăm. 

 
Efectul „cocktail-party”. Efectul pus în evidenţă de studiile 

efectuate de Cherry, prin care demonstrează că nu putem fi atenţi la mai 
multe surse de zgomot în acelaşi timp (Cherry, 1953; Wood, Cowam, 
1995). 

 
Efectul completării formei. Tendinţa subiectului uman de a 

percepe ca întreguri unificate forme geometrice incomplete. 
 

Efectul de confirmare a ipotezelor (Vezi bias de confirmare). 
Tendinţa sistematică a cercetătorilor de respingere a dovezilor obiective 
care le contrazic teoriile şi credinţele, concomitent cu căutarea unor 
informaţii lipsite de validitate dar care să le confirme convingerile iniţiale 
(în Ciccotti, 2007 după Kunda, 1990, Snyder şi Swann, 1978). 

 
Efectul de dezinhibiţie online. Efect prezent în cyberspace, la 

nivelul comunicării, datorită căruia „oameni îşi spun sau fac lucruri pe care 
nu le-ar face sau nu le-ar spune în cadrul unei comunicări reale faţă în 
faţă”, (în Tan, 2008, după Suler). 

 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

79 
 

Efectul de noutate. În cazul introducerii, în cadrul unui studiu 
comparativ, a unor metode noi de citire, învăţare, este posibil să obţinem 
rezultate semnificativ mai bune comparativ cu metodele tradiţionale, dar 
superioritatea noilor metode se poate datora nu eficienţei noilor metode ci 
caracterului de noutate şi interes prezentat de noua metodă. 

 
Efectul Hawthorne. Constă în răspunsurile diferite ale 

participanţilor în funcţie de atenţia acordată de cercetător. Poate fi controlat 
prin acordarea unei atenţii similare participanţilor. 
 

Efectul impactului nevoii asupra percepţiei. Efect prin care 
percepţia mediului poate fi influenţată de activarea propriilor trebuinţe 
(nevoi). De exemplu, activarea senzaţiei de sete determină modificări în 
percepţia a orice poate satisface senzaţia de sete (Aarts, Diksterhuis, De 
Vries, 2001). 

 
Efectul istoriei (Vezi factori de risc ai validităţii interne). Factor de 

risc pentru validitatea internă a unui eveniment prezent în cazul 
experimentelor cu măsurători pre-test şi post-test la nivelul variabilei 
dependente, reprezentat de evenimente diferite de variabila independentă 
ce pot apărea între prima şi ultima testare a variabilei dependente 
concurând efectul variabilei independente privind prezenţa şi măsura 
schimbării (Vârga, 2004). 
 

Efectul maturării (Vezi factori de risc ai validităţii interne). 
Schimbări la nivel intern şi individual ale participanţilor datorate trecerii 
timpului şi registrului biologic şi psihologic fără legătură cu evenimente 
externe de tipul: învăţarea, vârsta, oboseala fizică sau psihică, afectând 
validitatea internă a experimentului. 

 
Efectul ordinii. Influenţa ordinii de administrare a condiţiilor 

experimentale determină schimbare în performanţe. 
 

Efectul proiector. Efect constând în tendinţa de supraestimare a 
atenţiei pe care celelalte persoane o pot acorda acţiunilor sau fizicului 
nostru (în Ciccotti, 2007 după Epley, Savitsky, Gilovich ). Un exemplu 
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este reprezentat de credinţa că colegii de birou îşi petrec o bună parte din 
timp cu discuţii referitoare la propriul stil vestimentar 

 
Efectul Pygmalion. Efectul produs de expectanţele profesorilor 

asupra performanţelor elevilor.  
 

Efectul prezenţei experimentatorului. Prezenţa cercetătorului 
poate distorsiona în mod neintenţionat rezultatele unui experiment. Astfel, 
s-a constatat că genul cercetătorului influenţează performanţa 
participanţilor (subiecţilor), cercetătorii bărbaţi sau femei exprimă 
diferenţiat aşteptări subiecţilor implicaţi într-un experiment. 
 

Efectul proximităţii asupra percepţiei. Probabilitatea ca obiectele 
apropiate să fie percepute grupat în procesul perceptiv. 
 

Efectul repetiţiei. Efect specific participanţilor supuşi testării 
repetate, putând lua forma: fluctuaţiei motivaţionale, plictiselii, creşterii 
abilităţii legată de specificul sarcinii experimentale, oboselii fizice sau 
psihice, prezenţa altor factori identificabili sau nu şi, uneori, a în doze 
variabile a tuturor sau a unora dintre aceşti factori. Astfel, pentru obţinerea 
validităţii  
 

Efectul similarităţii asupra percepţiei. Probabilitate crescută ca 
obiectele de aceeaşi mărime, formă sau calitate să fie percepute ca şi grup 
decât ca elemente diferite. 
 

Eficienţă. Gradul în care statistica rămâne stabilă la schimbarea 
eşantionului (fluctuaţia de sondaj este mai mică). Deoarece este dificil de 
definit şi de estimat eficienţa unei statistici, se utilizează doar sub forma de 
eficienţă relativă: se spune că o statistică A este mai eficientă decât o 
statistică B dacă eroarea standard a lui A este mai mică decât eroarea 
standard a lui B. Eficienţa relativă poate să depindă de distribuţia datelor: 
media este mai eficientă decât mediana pentru date normal repartizate, dar 
are o eficienţă mai mică pentru date cu asimetrie pronunţată (Clocotici, 
Stan. 2000).  
 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

81 
 

Eficienţă colectivă. Încrederea unui grup în realizarea unui 
comportament sau a unei prestaţii performante.  
 

Elaborarea analitică a unui concept. Metodă prin care conceptul 
este obţinut prin analizarea caracteristicilor unor modele sau exemple 
tipice, pentru determinarea atributelor definitorii ale conceptului.  
 

Emergent. Imposibilitatea emiterii unei predicţii asupra unui 
eveniment pe baza condiţiilor precedente. Altfel spus, evenimentul apare în 
mod spontan şi imprevizibil.  
 

Empiric. Fapt întemeiat pe experienţă şi observaţie, fie ele 
metodice sau nu.  
 

Empirism. Ansamblul procedeelor empirice potrivit cărora 
întreaga cunoaştere derivă din experienţă. Se opune raţionalismului 
(Marga, 1991).  
 

Endogen. Format, dezvoltat sau care acţionează din interiorul unui 
sistem (aici organism biologic), datorat unor cauze din interiorul 
sistemului.  
 

Energie specifică acţiunii. În etologie: energie disponibilă pentru 
consumarea unor comportamente instinctuale în prezenţa declanşatorilor.  

 
Epidemiologie comportamentală. Identificarea cauzelor unor 

comportamente determinate de boli.  
 

Epifenomen. Fenomen secundar a cărui prezenţă sau lipsă nu 
alterează producerea fenomenului esenţial. Fenomen accesoriu.  
 

Ereditate. Informaţie genetică, specifică fiecărei specii, pe baza 
căreia, şi în funcţie de condiţiile de mediu, se transmit anumite 
caracteristici anatomo-morfologice, fiziologice, biochimice şi comporta-
mentale de la ascendenţi la descendenţi.  
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Eroare. Elemente ale unui test psihologic, sau situaţie de testare, 
care nu permit obţinerea unor rezultate acurate asupra fenomenelor 
studiate. Prezentă tuturor tipurilor de evaluare sau măsurare, putând fi 
eliminată sau controlată printr-o serie de tehnici metodologice sau statistice 
(Craşovan, 2008 a). 
 

Eroare aleatoare. Tip de eroare datorată apariţiei schimbării în 
evaluarea unei variabile. Schimbare atribuită întâmplării sau unor influenţe 
inconstante. De exemplu,. în timpul retestării ghicirea rezultatelor poate 
determina scăderea coeficientului de fidelitate a testului. Erorile pot fi 
sistematice (bias), care afectează toate măsurătorile în acelaşi mod şi erori 
aleatorii, specifice fiecărei măsurători. Se presupune că acestea sunt 
repartizate cu media zero şi se datorează unor cauze multiple neconsiderate 
în cercetare.  

 
Eroare de anticipare. Reprezintă răspunsul prematur observat şi 

demonstrat în învăţarea serială.  
 
Eroare de eşantionare. 1. Distanţa între o valoare statistică reală a 

unei populaţii şi estimarea acestei valori formată de un eşantion ales la 
întâmplare, ce reprezintă imperfect acea populaţie. 2. Diferenţele existente 
între eşantioane ce apar indiferent de rigurozitatea tehnicii de eşantionare. 
Acest tip de eroare poate fi diminuată prin creşterea volumului şi 
omogenităţii eşantionului. 

 
Eroare de observaţie (sau eroare de înregistrare). Observarea şi 

înregistrarea imprecisă a comportamentului unei persoane din cauza lipsei 
de experienţă a cercetătorului, a unor influenţe interne sau externe şi a altor 
factori. 
 

Eroare de predicţie (Vezi analiza reziduală). 
 
Eroare de măsurare (în analiza factorială). Influenţele tranzitorii 

şi nesistematice care afectează rezultatele obţinute la nivelul atributelor de 
suprafaţă (de exemplu, oboseala). 
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Eroare de măsură. Fluctuaţie a scorurilor rezultată din factori ce 
ţin de procesul măsurării şi care nu sunt relevanţi pentru „obiectul” 
măsurării. 
 

Eroare de sondaj. Pentru estimările bazate pe un eşantion aleator, 
diferenţa dintre valoarea estimatorului şi parametrul estimat poate fi scrisă 
ca suma a două componente: deplasarea şi eroarea de sondaj. Se ştie că 
deplasarea este eroarea medie a estimatorului, calculată după toate eşan-
tioanele posibile, şi nu este o cantitate aleatorie (este eroarea sistematică a 
măsurătorilor). Eroarea de sondaj este acea componentă a erorii care 
variază de la eşantion la eşantion şi are un caracter aleatoriu: depinde de 
„norocul" extragerii anumitor elemente la formarea eşantionului. Poate fi 
privită ca variaţia datorată şansei. Media, valoarea aşteptată a erorilor de 
sondaj este egală cu zero. Eroarea standard a estimatorului este o măsură a 
mărimii tipice a erorii de sondaj (Clocotici, Stan. 2000).  

 
Eroare de tip I (sau α). Eroare în care se decide respingerea 

ipotezei nule, deşi nu trebuia respinsă, efectul detectat de fapt nu există. 
După Neyman şi Pearson pragul aprioric de .05 reprezintă eroarea de tip I 
şi se notează cu α, reprezentând probabilitatea de 5% de a greşi, respingând 
ipoteza nulă când ea este adevărată (Popa, 2008; Sava, 2004).  
 

Eroare de tip II (sau β). Eroare în care se decide nerespingerea 
ipotezei nule, deşi aceasta trebuia respinsă. Este notată cu β şi cel mai 
frecvent are valoarea de patru ori mai mare decât α, şi anume .20. Şi acest 
tip de eroare poate fi prestabilit fiind necesară în calcularea puterii 
statistice a unei cercetări (Popa, 2008; Sava, 2004). 

 
Eroare de tip III (sau γ). Tip de eroare cu probabilitate scăzută 

care apare atunci când ipoteza nulă este respinsă în mod corect, dar în 
direcţia greşită. Mai precis, există „efect" (sau „relaţie între variabile"), dar 
sensul acestuia este greşit înţeles (Popa, 2008; Sava, 2004). 
 

Eroare fundamentală de atribuire. 1. Eroare cauzată de tendinţa 
subiecţilor umani de subestimare a factorilor situaţionali (în diverse 
situaţii) şi de supraestimare a factorilor personali (dispoziţiile personale) în 
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determinarea comportamentului altor subiecţi. 2. Tendinţă existentă în 
explicarea comportamentului/acţiunii unei persoane prin care se 
supraestimează cauzele interne individului şi subestimează cauzele externe. 

 
Eroare pătratică medie. Eroarea medie pătratică a unui estimator 

X al unui parametru p este valoarea aşteptată a pătratului diferenţei dintre 
valoarea estimatorului şi parametru (Clocotici, Stan. 2000):  

 
MSE(X) = Exp((X-p)2 ). 

 
MSE măsoară cât de departe este estimatorul de ceea ce încearcă să 

estimeze, ca medie în experimente repetate. Indicatorul combină tendinţa 
estimatorului de a subaprecia sau supraaprecia valoarea adevărată (bias) şi 
variabilitatea estimatorului (SE, eroarea standard). Poate fi scrisă ca:   

 
MSE(X) = (bias(X))2 + (SE(X))2. 

Eroare prin contaminarea criteriului. Eroare ce apare în situaţia 
în care „validitatea dimensiunilor criteriului poate fi slăbită atunci când cei 
însărcinaţi cu determinarea poziţiei în raport cu criteriul a indivizilor din 
eşantioanele de validare au acces la scorurile obţinute la testul utilizat ca 
predictor” (Urbina, 2009). Acest tip de eroare poate fi eliminată prin 
asigurarea faptului că persoanele care fac evaluări sau care emit judecăţi 
legate de dimensiunile criteriului (profesori, diagnosticieni) nu cunosc şi 
nu sunt influenţaţi de scorurile obţinute la test). 

 
Eroare sistematică. Tip de eroare care afectează toate măsurătorile 

în mod similar. De exemplu, dacă gradaţiile unei rigle sunt mai mici (10 
cm de pe riglă sunt mai mici decât valoarea reală pentru 10 cm), orice 
distanţă apare ca fiind mai mare (ignorând erorile aleatorii). Erorile 
sistematice nu au tendinţa de a avea media egală cu zero (Clocotici, Stan. 
2000).  

Eroare standard. 1. Abaterea standard a valorilor unei funcţii 
fixate, valori obţinute pentru toate eşantioanele posibile de un acelaşi 
volum. 2. Estimare a gradului de abatere medie a valorilor de eşantion de la 
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valoarea din populaţie. 3. Abaterea standard estimată a distribuţiei de 
eşantionare a unei valori sau statistici obţinute (Urbina, 2009). 

Eroarea standard a estimării. 1.Indicator statistic prin care se 
exprimă, pe scala folosită pentru măsurarea criteriului, eroarea predicţiilor 
bazate pe corelaţii imperfecte (Urbina, 2009), având formula: 

SEest = SDy √ 1 - r2
xy 

Există şi varianta pentru un termen de corecţie aplicat erorii 
standard a estimării pentru mărimea redusă a eşantionului: 

 

 
2. Abatere standard bazată pe diferenţele dintre scorurile obţinute şi cele 
estimate.  

 
Eroare standard a măsurii. Fidelitatea unui test care arată gradul 

de variaţie a rezultatelor obţinute de un subiect în cazul examinării 
repetate, cu acelaşi test.  
 

Eroare statistică. Diferenţa dintre nivelul real al indicatorului 
statistic şi nivelul rezultat din studiul statistic.  
 

Eroare variabilă (eroare aleatorie). Eroare datorată apariţiei 
schimbării în evaluarea unei variabile datorată întâmplării sau unor 
influenţe inconstante. Exemplu: influenţa învăţării în cazul retestării 
aceluiaşi eşantion cu aceleaşi teste psihologice.  
 

Eroarea setului de comparaţii. Eroare ce constă în apariţia unor 
distorsiuni datorate calculării mai multor teste t în cazul comparaţiei a mai 
mult de două grupe, situaţie în care eroarea de tip I creşte, depăşind limita 
admisă de .05. Acest tip de eroare se obţine aplicând formula:  

 
1 – (1 – α)c, unde: 
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α – pragul de semnificaţie acceptat apriori pentru fiecare test t (.05), 
c – numărul de teste efectuate. 

Exemple: 
a) 1 – (1 – 0,05)1 = 0,05 (pentru un singur test t), 
b) 1 – (1 – 0,05)3 = 0,15 (pentru trei teste t), 
c) 1 – (1 – 0,05)6 = 0,27 (pentru şase teste t). 
Astfel se poate observa creşterea erorilor de tip I concomitent cu 

creşterea numărului de teste t calculate (Sava, 2004). Acest tip de eroare se 
poate corecta prin utilizarea metodei Bonferroni. 

 
Eroarea standard a mediei. Variabilitatea distribuţiei normale a 

mediilor eşantioanelor extrase dintr-o populaţie. Se calculează în baza 
datelor obţinute la nivelul unui singur eşantion cu următoarea formulă 
(Sava, 2004): 

 

 
unde:  S - abaterea standard a eşantionului, 

     n - este volumul eşantionului.  
 

Eroarea standard (sau eroare standard a mediei). Măsură a 
variabilităţii posibilelor valori medii ale unei serii de eşantioane. Se 
calculează cu formula: 

 

 
unde:  Γm – eroarea standard; 

Γ – abaterea standard a populaţiei; 
N – dimensiunea populaţiei.  

Erori aleatorii (Vezi: măsurarea datelor în psihologie, erori 
sistematice). Tip de eroare ce „poate afecta orice valoare fără a avea 
influenţă asupra mediei eşantionului” (Popa, 2008).  

 
Erori sistematice (Vezi: măsurarea datelor în psihologie, erori 

aleatorii). Tip de eroare ce poate afecta toate valorile sau doar o parte din 
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valorile unei distribuţii şi astfel, având influenţă şi asupra mediei 
eşantionului. 

 
Erorile de măsurare a datelor (Vezi: măsurarea datelor în 

psihologie). Categorie de erori reprezentând „variaţii ale datelor cercetării 
care provin din surse ce nu vizează în mod direct obiectul cercetării” 
(Popa, 2008) şi care cuprind erorile aleatorii şi erorile sistematice. 

 
Eseu. Lucrarea coerentă ce are o lungime cuprinsă între 500 şi 

5000 de cuvinte prin care se comunică informaţii, opinii sau sentimente 
referitoare la o anumită temă. Eseul este un proces complex, implicând 
următoarele etape: alegerea temei, documentarea, analiza materialului citit, 
proiectarea argumentelor pentru susţinerea temei (Bogha ty, Sulea, 2004). 
 

Estimare. 1. Opinie aproximativă despre o populaţie, activitate sau 
fenomen. 2. Inferenţă statistică privind o anumită populaţie în baza unor 
măsurători de probă. 3. Procedeu de determinare a unei valori sau 
parametru necunoscut al populaţiei pe baza datelor înregistrare la nivelul 
unui eşantion extras din populaţia de interes. (Hohn, 2007). 
 

Estimator. 1.Un estimator este o regulă de ghicire, pe baza datelor 
dintr-un eşantion aleator, a valorii unui parametru al populaţiei. în general, 
o statistică este utilizată ca estimator. Estimatorul este o variabilă aleatoare 
tocmai pentru că valoarea lui depinde de eşantionul obţinut în mod 
aleatoriu. Un exemplu este media eşantionului, care estimează media 
populaţiei. Cele trei caracteristici importante ale unui estimator sunt 
deplasarea (bias), consistenţa şi eficienţa relativă (Clocotici, Stan. 2000). 2. 
Orice funcţie statistică a unui eşantion (medie, mediană, etc.) utilizată 
pentru estimarea unui parametru necunoscut al populaţiei de interes (Hohn, 
Vârga, 2000). 

Estimaţie. 1. Orice valoare a unui estimator obţinută pe baza 
datelor eşantionului (Hohn, 2007). 2. Valoare care aproximează valoarea 
parametrului sau, valoarea obţinută dintr-un eşantion a unui estimator. De 
exemplu, o estimaţie a mediei populaţiei se obţine utilizând media 
aritmetică (estimatorul) şi calculând-o pe baza datelor unui eşantion. Sunt 
utilizate două tipuri de estimaţii: estimaţii punctuale şi estimaţii sub formă 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

88 
 

de interval. De exemplu, a spune că astăzi sunt 15o C este o estimaţie 
punctuală, în timp ce a spune că astăzi sunt între 12o C şi 18o C este o 
estimaţie de interval (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Estimaţie bootstrap. Ideea metodelor bootstrap este aceea de a 
presupune, în scopul estimării, că eşantionul este populaţia cercetată şi de a 
utiliza eroarea standard de sondaj din eşantion ca estimaţie a erorii standard 
de sondaj pentru populaţie (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Eşantioane dependente (corelate sau perechi). Eşantioane (grupe) 
în relaţie una cu cealaltă datorită corespondenţei naturale a elementelor sau 
prin intervenţia experimentatorului. Prin modul de obţinere se disting trei 
tipuri: perechi naturale, perechi artificiale şi cazul măsurătorilor repetate. 
Eşantioanele dependente/perechi vor au, în mod necesar, un număr egal de 
subiecţi.  
 

Eşantioane independente. 1.Eşantioane (grupe) ce sunt alese în 
mod întâmplător/aleator prin situaţia lor naturală; exemplu: grupe de vârstă 
diferite, clase paralele de elevi, etc. Pentru eşantioanele independente 
grupele pot avea un număr egal sau nu de subiecţi. 2. Eşantioane în care 
probabilitatea ca un element să fie selectat nu depinde de faptul că un alt 
element a fost deja selectat în celălalt eşantion. Nu există nici o corelare 
între elementele celor două eşantioane (Clocotici, Stan. 2000).  

Eşantioane normative sau de standardizare. Eşantioane obţinute 
prin extragerea normelor din performanţa rezultată la test a grupurilor de 
subiecţi de referinţă. 

 
Eşantioane perechi (dependente sau corelate). Două eşantioane în 

care elementele sunt perechi (de exemplu măsurători efectuate pe perechi 
de gemeni identici), sau în care elementele unui eşantion sunt selectate 
pentru a se potrivi elementelor celuilalt eşantion. O situaţie specială este 
atunci când acelaşi eşantion este evaluat înainte şi după o acţiune 
suplimentară (aceiaşi atleţi evaluaţi înainte şi după o cursă), aici perechea 
fiind măsurătorile efectuate pe acelaşi element (Clocotici, Stan. 2000).  
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Eşantioane realizate pe baza unor criterii de includere sau 
excludere. Eşantioane în care selecţia elementelor din populaţia de interes 
se face prin includerea sau excluderea unui criteriu specific. De exemplu, 
selecţia doar a bărbaţilor ca şi criteriu de includere, dar, totodată şi de 
excludere (sunt excluse femeile din eşantionul respectiv). 
 

Eşantion. Număr variabil de elemente extrase din populaţia 
statistică astfel încât să fie reprezentativ pentru populaţia respectivă. Se 
obţine prin diferite metode de eşantionare: simplă, aleatoare, sistematică, 
grupală, stratificată, pe cote, la întâmplare, de voluntari. Eşantioanele sunt 
de două tipuri: independente şi perechi. 
 

Eşantion aleatoriu. Eşantion în care fiecare caz din populaţia de 
interes are aceeaşi probabilitate de a fi selectat ca oricare alt caz din 
populaţie, iar selectarea oricărui alt caz este independentă de selectarea 
tuturor celorlalte cazuri.  

 
Eşantion de convenienţă. Eşantion obţinut prin extragerea 

elementelor din populaţia de interes pe baza unei convenienţe (criteriu 
corespunzător). Un asemenea eşantion, nefiind aleatoriu, nu este, de regulă, 
reprezentativ pentru întreaga populaţie.  

Eşantion de standardizare. Tip de eşantion incluzând 
grupul/grupurile de subiecţi pe care se realizează standardizarea iniţială a 
testului din punct de vedere al procedurilor de administrare, scorare şi 
construire a normelor testului. 
 

Eşantion de tip Cluster. Procedură de eşantionare în care unitatea 
de eşantionare este o colecţie de elemente ale populaţiei (blocuri) şi nu un 
element al populaţiei.  

Eşantion normativ. Tip de eşantion utilizat ca sinonim cu 
eşantionul de standardizare cu specificarea că se poate referi la orice grup 
din care sunt extrase normele (Urbina, 2009). 
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Eşantion probabilist. Eşantion obţinut printr-un mecanism 
aleatoriu, astfel încât fiecare element al populaţiei are o şansă cunoscută de 
a fi selectat (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Eşantion reprezentativ. Grup de elemente (obişnuit prin metode 
diferite – vezi metode de eşantionare şi tipuri de eşantionare) care prezintă 
toate caracteristicile populaţiei din care a fost extras şi care face obiectul 
unui studiu. 
 

Eşantion sistematic. Eşantion obţinut prin numerotarea 
elementelor mulţimii unităţilor de selecţie şi extragerea fiecărui al k-lea 
element. Eşantioanele sistematice nu sunt aleatorii, dar dacă ordinea în care 
se face numerotarea este sistematică, atunci eşantioanelor sunt ca şi cum ar 
fi aleatorii (Clocotici, Stan. 2000).  

 
Eşantion stratificat. Grup de subiecţi selectaţi pentru a reprezenta 

în mod proporţional anumite segmente din populaţia generală. 
 
Eşantionare. Procedeu de selectare a unui eşantion reprezentativ 

dintr-o populaţie de interes.  
 
Eşantionare aleatorie simplă. Metodă de eşantionare prin care se 

obţine un eşantion aleatoriu (vezi eşantion aleatoriu). 
 

Eşantionare sistematică. Metodă de eşantionare prin care primul 
caz dintr-o listă a populaţiei de interes este selectat aleatoriu, iar ulterior 
este selectat fiecare al k-lea caz. 
 

Eşantionare stratificată. Metodă de eşantionare prin care 
populaţia de interes este clasificată după o serie de criterii relevante, 
realizându-se eşantioane aleatorii simple din fiecare clasă (strat).  
 

Eşantionare temporală. Tehnică de eşantionare constând în 
observarea şi notarea comportamentului unui individ sau unui grup de 
indivizi în perioade determinate de timp. 
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Etalon. Model sau tip de referinţă, utilizat ca reper de comparaţie. 
În acest sens, se vorbeşte de grup-etalon, de stimul etalon, de abatere 
etalon. 
 

Etalonare. Barem utilizat pentru clasamentul unei valori 
individuale în raport cu ansamblul de valori caracteristice ale unei 
populaţii, de exemplu, decilaj. Etalonarea unui test se realizează prin 
aplicarea la un grup de referinţă, la un grup-etalon, rezultând astfel norme 
stabilite pentru utilizarea testului etalonat. 
 

Eterogenitate. Diferenţă între grupuri, indivizi sau informaţii. Grad 
înalt de variabilitate. 
 

Etiologie. Studiul originilor şi cauzelor lucrurilor, evenimentelor, 
faptelor. 
 

Etnicitate comportamentală. Norme, valori şi obiceiuri specifice 
ce determină limitele de manifestare comportamentală într-un grup etnic.  
 

Etogramă. Fişă de înregistrare a comportamentului natural al 
animalelor. 
 

Etologie. Studiul comportamentelor animalelor în habitatul lor 
natural.  
 

Euristica de accesibilitate. Strategie cognitivă ce constă în 
tendinţa oamenilor de a acorda o probabilitate mai ridicată alternativei sau 
evenimentului care este mai uşor de amintit. 
 

Evaluare. Aprecierea unui proces, activitate, însuşire sau stare 
psihologică bazată pe analiza rezultatelor obţinute printr-un test psihologic. 
Procedeu de determinare a nivelului actual de achiziţie al unui individ (la 
nivelul proceselor, activităţilor, acţiunilor sau însuşirilor psihice) sau grup 
de indivizi (Dunn, Mulvenon, 2009; Palm, 2008). 
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Evaluare cognitivă. Evaluare a unui eveniment, situaţie sau fapt în 
funcţie de scopurile individului. 

 
Evaluare oarbă. Diagnostic în baza rezultatelor obţinute în 

testarea psihologică fără ca evaluatorii să cunoască subiecţii testaţi. 

Evaluarea psihologică (Vezi: testare psihologică). (1) Un „proces 
flexibil nestandardizat, care are scopul de a ajunge la o concluzie justificată 
cu privire la unul sau mai multe aspecte sau întrebări psihologice prin 
colectarea, evaluarea şi analiza datelor conform scopului urmărit (în 
Urbina, 2009, după Malone şi Ward, 1976); (2) proces complex presupu-
nând proceduri şi dimensiuni diferite (interviu, observaţie, testare), având 
durata cuprinsă între câteva ore şi câteva zile sau chiar mai mult şi ale cărui 
surse de date pot fi, pe lângă subiect, colaterale (rude, colegi, profesori), cu 
focalizare pe individ/grup/situaţii, presupunând o serie de calificări şi 
cunoştinţe necesare privind testarea, metodele de evaluare şi aria evaluată 
(de exemplu: tulburările mentale, cerinţele postului), implicând subiec-
tivitatea sub forma judecăţii clinice cu posibilităţi reduse de cuantificare, 
având costuri ridicate prin utilizarea intensivă a unor profesionişti înalt 
calificaţi, conţinând aspecte structurate şi nestructurate, evaluarea rezul-
tatelor fiind foarte dificilă prin variabilitatea metodelor, evaluatorilor, 
naturii întrebărilor şi al cărei scop este luarea unei decizii care priveşte 
întrebarea sau problema solicitantului (Urbina, 2009). 

 
Eveniment (Vezi fapt). Faptul istoric, cu particularităţile sale de 

timp şi de loc, şi care nu presupune participarea neapărată a subiectului 
uman. Evenimentul este conceput adesea ca fiind în relaţii cauzale cu alte 
evenimente, cauzând producerea unui alt eveniment şi, la rândul său, fiind 
produsul unui eveniment anterior spaţio – temporar.  
 

Eveniment aleator (Vezi experiment aleator).  
 

Eveniment sigur. Eveniment a cărui probabilitate de producere 
este egală cu 1. Există şi probabilitatea ca un eveniment sigur să nu se 
producă, deşi şansa de a nu se produce este 0.  
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Evenimente disjuncte sau mutual exclusive. Două evenimente 
sunt disjuncte dacă apariţia unuia dintre ele exclude apariţia celuilalt (cele 
două evenimente nu pot să apară simultan). Două evenimente disjuncte 
sunt incompatibile (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Evenimente incompatibile. (Vezi evenimente disjuncte).  
 

Evitare activă. Mod de condiţionare operantă prin care organismul 
evită anumiţi stimuli nocivi (prin calitatea sau intensitatea lor) prin 
răspunsuri specifice. 
 

Examinare mentală sau examinare psihică. Evaluare realizată 
prin intermediul testelor psihologice pentru stabilirea nivelului mintal al 
unei persoane sau pentru diagnosticarea unei tulburări mentale. 
 

Excitaţie. Proces fiziologic manifestat prin accentuarea activităţii 
funcţionale a unei celule, a unui ţesut sau organ ca reacţie la un stimul. 
 

Exogen. Format, dezvoltat sau care acţionează din afara unui 
sistem (aici organism biologic), datorat unor cauze din afara sistemului. 
 

Expectanţă. Anticipare a unui fapt, fenomen, comportament şi 
starea emoţională legată de această anticipare. 

 
Experienţă. Procedeu al cercetării ştiinţifice având ca specific 

reproducerea sau modificarea intenţionată a unui fenomen, în scopul 
observării lui în condiţiile special create.  

 
Experienţă diacronică. Compararea a două măsurători obţinute în 

cadrul aceluiaşi grup. Prin această comparaţie se cunoaşte evoluţia 
temporară a grupului fapt ce, în condiţiile realizării validităţii ultime 
permite predicţii asupra grupului respectiv. 

Experienţă sincronică. Compararea măsurătorilor obţinute la 
nivelul grupului experimental cu măsurătorile obţinute în grupul de 
control, diferenţele dintre cele două serii de măsurători indicând efectele 
variabilei independente.  
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Experiment. Metodă de cercetare proiectată şi destinată examinării 
relaţiilor de tip cauză şi efect, caracterizată prin: control experimental total 
asupra tuturor evenimentelor ce pot apărea în timpul derulării unui 
experiment; alegerea întâmplătoare, aleatorie a participanţilor pentru 
diferitele condiţii experimentale, în cadrul aceluiaşi experiment (Aniţei, 
2007). Se disting următoarele tipuri de experiment:  

- experiment natural,  
- experiment artificial,  
- experiment de teren, 
- experiment pilot, 
- experiment cu un singur subiect, 
- experiment controlat, 
- experiment necontrolat 
- experiment crucial, 
- experiment controlat randomizat, 
- experiment dublu orb, 
- experiment mascat, 
- experiment explorator, 
- experiment de reactualizare liberă, 
- experiment aleator. 
  
Experiment aleator. Un experiment al cărui rezultat nu este 

perfect predictibil, dar pentru care frecvenţele relative ale rezultatelor 
într-un număr mare de repetări sunt predictibile.  
 

Experiment controlat. Tip de experiment care utilizează 
compararea dintre un grup experimental (supus unui tratament) şi un grup 
de control (nesupus tratamentului).  
 

Experiment controlat randomizat. Tip de experiment în care 
asignarea indivizilor la grupul de control şi la grupul experimental se 
realizează aleatoriu. În acest mod se reduce şansa de confundare a efectului 
tratamentului efectuat cu efectul altor factori.  
 

Experiment crucial. Experiment prin care se încearcă testarea 
simultană a două ipoteze contrare ce pretind amândouă că explică 
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fenomenul. În situaţia în care experimentul demonstrează că dintre cele 
două ipoteze una este contrară faptelor, iar cealaltă este incontestabilă, 
experimentul se consideră crucial.  

  
Experiment cu un singur subiect. O evoluţie şi completare a 

paradigmei experimentale clasice, recent acceptate în domeniul clinic (anii 
’70), acoperind prăpastia dintre psihologii experimentalişti şi psihologii 
clinicieni şi promovând un nou tip de cercetător – psihologul practician şi 
om de ştiinţă în acelaşi timp. În urmărirea relaţiilor cauzale dintre diverse 
variabile independente şi variabilă dependentă (răspunsurile subiectului 
uman), experimentul cu un singur subiect promovează următoarele tipuri 
noi de design experimental: designul ABAB, designul cu niveluri de bază 
multiple, designul manipulărilor simultane şi designul schimbării 
criteriului.  

  
Experiment de confirmare. Tip de experiment în care punctul de 

plecare este o ipoteză ce presupune existenţa unei relaţii între o anumită 
acţiune stimulatoare şi un anumit răspuns. Scopul acestui experiment este 
verificarea ipotezei – infirmarea sau confirmarea acesteia.  

  
Experiment de reactualizare liberă. Evaluarea capacităţii de 

memorare prin prezentarea unui material ce trebuie reprodus din memorie, 
indiferent de ordinea reproducerii.  
 

Experiment dublu orb Într-un experiment dublu orb, nici subiecţii 
şi nici cei care evaluează subiecţii nu ştiu cine este în grupul experimental 
şi cine în grupul de control. 

 Experiment explorator. Experiment în care nici nu provocăm, 
nici nu invocăm, aşteptând să vedem ce se poate întâmpla. Acest tip de 
experimente au un nivel de structurare scăzut (Aniţei, 2007).  

 Experiment mascat. Studiu realizat fără a informa participanţii că 
iau parte la experiment.  
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Experiment natural. Tip de experiment în care fenomenul 
(comportamentul) studiat are loc în mediul natural de evoluţie al 
subiectului.  
 

Experiment necontrolat. Experiment în care nu există grup de 
control, deci nu se utilizează o metodă de comparare pentru a decide asupra 
rezultatului unui tratament. Experimentatorul interpretează şi apreciază 
rezultatele obţinute (Clocotici, Stan. 2000).  

 
Experiment orb. Într-un experiment orb, subiecţii nu cunosc dacă 

aparţin grupului de control sau celui experimental. De regulă, în studii 
medicale, subiecţilor din grupul de control li se administrează un placebo, 
pentru a se asigura condiţia de experiment orb. Perioadele de expunere sunt 
variabile. 
 

Experiment pilot. Experiment realizat la scară redusă şi, de 
asemenea, cu costuri reduse pentru obţinerea de informaţii preliminare care 
vor ajuta la realizarea unui experiment de amploare.  
 

Extrapolare. Estimarea unei valori situate în afara limitelor unui 
interval cu valori cunoscute. Extindere ipotetică, pe baza unui raţionament 
prin analogie, a unei noţiuni de la un domeniu la altul.  
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F 
 

 
Facilitare socială. Teorie conform căreia creşte performanţa în 

cadrul grupurilor de activitate în prezenţa celorlalţi cu rezerva ca doar în 
activităţile simple prezenţa celorlalţi creşte performanţa iar în activităţi 
complexe, performanţa scade.  

 
Factor. I.1.Rezultatul unei analize factoriale. 2. Forţă, situaţie sau 

împrejurare responsabilă de apariţia unui fenomen sau de producerea unui 
rezultat. II. Denumirea de factor este utilizată ca alternativă, cu încărcătura 
de înţeles proprie totuşi, la denumirea de variabilă independentă. Se poate 
astfel vorbi de experimente unifactoriale, bifactoriale, multifactoriale, după 
numărul de factori (variabile independente) consideraţi pentru explicarea 
unui anumit efect (variabilă dependentă). Pot fi consideraţi factori 
inter-subiecţi în cazul în care grupuri diferite de subiecţi sunt utilizate 
pentru fiecare nivel al factorului, sau factori intra-subiecţi în cazul în care 
acelaşi grup de subiecţi este utilizat pentru fiecare nivel al factorului. 
Uzuale sunt şi denumirile variabilă inter-subiecţi sau variabilă 
intra-subiecţi.  
 

Factor aleator. Tip de factor în care treptele variabilei 
independente nu sunt fixe, fiind considerate ca valori reprezentative pentru 
variabila independentă în cauză (Sava, 2004).  
 

Factor comun. Factor (factori) care influenţează mai multe atribute 
de suprafaţă într-o baterie. De exemplu, abilităţile numerice influenţează 
rezultatele obţinute atât la proba de adunare cât şi la cea de înmulţire. 
(Sava, 2004).  
 

Factor fix (în ANOVA sau ANCOVA). Tip de factor în care 
treptele variabilei independente sunt tratate ca măsuri de sine stătătoare 
(Sava, 2004).  
 

Factor specific. 1.Factor (factori) care influenţează un singur 
atribut de suprafaţă (sau o singură variabilă manifestă). 2.Unitate 
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funcţională a unui test specific (de exemplu, a unui test de inteligenţă) care 
desemnează abilitatea specială într-un anumit domeniu, de exemplu: în 
matematică, geometrie, fizică.  
 

Factori de risc ai validităţii interne (Vezi validitate internă). 
Variabile/factori ce compromit validitatea internă a unui experiment, motiv 
pentru care este necesar controlul acestora. Sunt identificaţi următorii 
factori de risc: efectul istoriei, efectul de maturare, fluctuaţiile 
instrumentelor de măsură, selecţia participanţilor, măsurători repetate, 
regresia statistică, pierderea participanţilor, efectele combinate ale acestor 
factori, efectul rezidual.  
 

Factori de vârstă mentală (sau scorul vârstei). Factor reprezen-
tând performanţa subiectului uman la o testare, postulată în termenii 
nivelului de dezvoltare caracteristic unui copil obişnuit ca vârstă crono-
logică corespunzătoare. Un exemplu de scor al vârstei, primul şi cel mai 
cunoscut, este al psihologului A. Binet - vârsta mentală, în cadrul primului 
test de inteligenţă.  
 

Factorul de personalitate. Unitate descriptivă a personalităţii, 
având următoarele caracteristici: poziţie mediană între particular şi general; 
descriere cantitativă; calităţi cuantificabile.  
 

Factorul unic (în analiza factorială). Rezultatul combinării 
erorilor de măsurare cu factorii specifici ai fiecărui atribut de suprafaţă.  
 

Falsicabilitate. Modalitate de testare a unei teorii prin intermediul 
verificării ipotezelor derivate deductiv din teorie.  
 

Fapt. Orice dat al experienţei, în una din următoarele forme: 
a)faptul brut, care corespunde percepţiei noastre comune (de ex. văd un 
obiect care cade); b) faptul ştiinţific, care este conceptul său în termeni 
ştiinţifici (căderea obiectului este conformă cu legea generală a căderii 
corpurilor şi gravitaţiei, fiind un fapt ştiinţific repetabil la infinit); c)fapt 
istoric, cu particularităţile sale de timp şi de loc, se numeşte „eveniment”. 
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În general, un fapt reprezintă un simplu dat şi care, în acest mod, se opune 
legii care enunţă un principiu general.  
 

Feedback facial. Ipoteză conform căreia expresiile faciale pot 
determina prin feedback schimbări la nivelul experienţei subiective a 
emoţiei.  
 

Feedback negativ (sau conexiune inversă). Proces fiziologic prin 
care se asigură corecţia permanentă a abaterilor de la normal, stabilizând 
un sistem fiziologic (de exemplu, menţinerea constantelor biologice).  
 

Feedback pozitiv. Tip de legătură sau conexiune inversă 
reprezentat de informaţia ce determină schimbări în cadrul unui sistem (de 
exemplu, biologic) generând instabilitate.  

 
Fenomen. Orice fapt sau eveniment care poate fi perceput prin 

simţuri şi care poate fi demonstrat.  
 

Fenomen phi. Mişcare aparentă a doi stimuli luminoşi (S1 şi S2) 
prezentaţi în succesiune rapidă, care sunt percepuţi de observator sub 
forma unui spot de lumină ce se deplasează de la prima sursă (S1) la cea de 
a doua sursă (S2).  
 

Fenomenologie. Studiul descriptiv al unui ansamblu de fenomene, 
aşa cum desfăşoară în timp şi spaţiu.  
 

Fenotip. Însuşirile şi caracteristicile vizibile ale uni organism, 
rezultat al interacţiunii dintre genotip şi mediu.  
 

Fezabilitatea cercetării. Eficienţa posibilă în utilizarea resurselor 
(timp, oameni, bani, echipamente), calitatea cercetătorului, specificitatea 
participanţilor (subiecţilor), sensibilitatea etică a problemei şi 
aplicabilitatea rezultatelor în rezolvarea unor probleme reale.  
 

Fidelitate interexaminatori. Fidelitatea aprecierilor făcute de mai 
mulţi cercetători atunci când evaluează un comportament.  
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Fidelitate temporală. Stabilitate în timp a unui test psihologic, 
estimată prin aplicarea aceluiaşi test, aceluiaşi grup de subiecţi la o 
anumită perioadă de timp. După aplicare, se calculează gradul de corelaţie 
între rezultatele obţinute la prima testare şi rezultatele de la ultima testare.  
 

Fidelitatea formei alternative. Metodă de estimare a fidelităţii 
unui test prin corelarea a două forme echivalente ale aceluiaşi tip de test.  
 

Figură ambiguă. Reprezentare grafică/imagine având dublă 
interpretare şi în care percepţia este diferită în funcţie de unghiul din care 
este privită figura/imaginea (ambiguitate pictografică) şi de experienţa 
vizuală a individului.  
 

Figură imposibilă. Imagine grafică reală într-un sistem 
bidimensional, dar care nu există într-un sistem tridimensional.  
 

Filogeneză. Originea şi evoluţia unui organism animal sau vegetal 
în timp, de la apariţia şi constituirea ca specie până în prezent.  
 

Fluctuaţii de eşantionare. Modificări în compoziţia eşantioanelor 
extrase din aceeaşi populaţie datorate situaţiei şi metodei de eşantionare şi 
care determină diferenţe la nivelul rezultatelor obţinute într-o cercetare.  
 

Fluctuaţiile instrumentelor de măsură (Vezi: factori de risc ai 
validităţii interne). Factor de risc la nivelul validităţii interne a 
experimentului constând în fluctuaţii dependente de condiţia 
experimentatorului (de tipul oboselii psihice sau fizice, automatismului şi 
rutinei) astfel încât apar modificări de tipul diminuării capacităţii 
perceptive, având ca rezultat neînregistrarea variaţiilor/diferenţelor minore. 
(Vârga, 2004). 
 

Formă echivalentă (sau formă alternativă) a unui test 
psihologic. Una sau mai multe forme ale unui test psihologic, standardizate 
pe aceeaşi populaţie şi cuprinzând itemi asemănători ca dificultate şi 
conţinut. Sunt utile în situaţii de testare-retestare pentru evitarea 
monotoniei sau reamintirea itemilor. 
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Formular de raportare a cazului. Act destinat înregistrării 
informaţiilor cerute de protocolul studiului pentru fiecare subiect.  

Frecvenţă. Rata apariţiei unui rezultat aşteptat. 

Frecvenţă cumulată. Suma frecvenţelor compusă din numărul 
cazurilor dintr-un interval de clasă şi din toate intervalele precedente. 
 

Frecvenţe observate (Vezi testul chi-pătrat). Frecvenţe efective 
obţinute empiric.  

Frecvenţe teoretice sau aşteptate (Vezi testul chi-pătrat). 
Frecvenţe calculate sub presupunerea că ipoteza de nul este adevărată. 
 

Funcţie. Enunţ matematic ce exprimă relaţia dintre variabile de 
tipul raportului funcţional dintre Y şi X: Y=f(X). 
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G 
 

 
Gândire asociativă. Formă a gândirii condiţionată de asocieri/rela-

ţionări anterioare.  
 

GECS (Grila de evaluare a calităţii unui studiu clinic 
controlat). Grilă ce permite evaluarea calităţii unui studiu clinic (îşi are 
originea în sistemul CONSORT prin care se verifică prezenţa sau absenţa 
unor componente şi, indirect, calitatea unui studiu clinic controlat); prin 
calcularea unui scor total [(însumarea scorurilor de la fiecare indicator) şi / 
sau pe etapele fundamentale ale unui studiu clinic controlat (introducere, 
metodă, rezultate, concluzii şi discuţii, bibliografie, anexe), David, 2006].  
 

Generalizare. Operaţie logică prin care se trage concluzia de la 
particular la general, extrăgându-se caracteristicile comune esenţiale ale 
unor obiecte asemănătoare. 
 

Genetică comportamentală. Studiul influenţelor genetice şi 
ereditare asupra comportamentului uman.  
 

Genotip. Ansamblul factorilor ereditari care determină caracterele 
şi însuşirile unui organism animal sau vegetal. 
 

Ghiduri internaţionale de referinţă în bioetica studiilor clinice 
şi a experimentelor cu subiecţi umani [(Vezi: alternativele metodologice 
la studiile controlate cu placebo, Declaraţia de la Helsinki privind utilizarea 
placebo, informaţiile comunicate subiectului şi principiile 
consimţământului informat, metode de minimizare a riscurilor expunerii la 
tratamentul cu placebo în cadrul studiilor clinice, principiile bioetice în 
cercetarea pe subiecţi umani), www.emea.europa.eu]: 

- Codul de la Nurnberg 1947, introduce pentru prima dată 
conceptul de consimţământ informat,  

- Declaraţia de la Helsinki a Asociaţiei Medicale 
Internaţionale 1964, introduce, de asemenea pentru prima 

http://www.emea.europa.eu/�


Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

103 
 

dată, principiile etice acceptate în practica medicală şi 
cercetarea pe subiecţi umani (revizuite în octombrie 2000),  

- Convenţia Internaţională a Naţiunilor Unite asupra 
drepturilor politice şi civile din 1966, impune 
consimţământul informat la nivel internaţional (articolul 7),  

- Convenţia asupra drepturilor omului şi biomedicina sub 
egida Consiliului Europei, adoptată în 1996, 

- Conferinţă Internaţională de Armonizare, reunind autorităţi 
competente în domeniul medicamentului având ca fondatori, 
în Europa: Comisia Europeană, EFPIA - European 
Federation of Pharmaceutical Industries Associations; în 
SUA: FDA, PhRMA - Pharmaceutical Research & 
Manufacturers of America; în Japonia: Ministerul Sănătăţii, 
JPMA - Japan Pharmaceutical Manufacturers Association. 

- Consiliul Organizaţiilor Internaţionale de Ştiinţe Medicale 
CIOMS,  

- Ghidurile Etice Internaţionale pentru cercetarea biomedicală 
pe subiecţi umani.  

- În România: Comisia Naţională de Etică (CNE) şi Comisii 
Instituţionale de Etică (CIE) în instituţiile medicale 
autorizate de Ministerul Sănătăţii. 

 

Gnoseologie. Teorie a cunoaşterii, a surselor şi formelor acesteia. 
 

Grad de comunalitate (Vezi coeficientul de determinare r²). 
Indicator statistic ce evaluează partea de asociere comună a două variabile 
şi care arată procentul din dispersia unei variabile care se asociază cu 
modul de împrăştiere a celeilalte. 
 

Grad de dificultate. Valoarea dificultăţii itemilor care alcătuiesc 
un test psihologic, totodată şi un indicator procentual al subiecţilor testaţi 
în grup care răspund corect la fiecare item al testului.  
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Grade de libertate. 1 Numărul de valori libere să varieze într-o 
distribuţie. 2. În general, prin număr de grade de libertate al unei mărimi se 
înţelege numărul variabilelor independente a căror variaţie nu suferă nici o 
restricţie şi care definesc mărimea considerată. Altfel spus, numărul 
gradelor de libertate este egal cu numărul variabilelor independente, care 
definesc mărimea considerată, minus numărul de restricţii la care sunt 
supuse. De exemplu, media aritmetică a n numere are n-1 grade de 
libertate, deoarece pentru a obţine o valoare impusă se pot alege arbitrar n-
1 valori, a n-a valoare fiind în acel moment fixată de restricţia ca valoarea 
mediei să fie egală cu valoarea impusă (altfel spus, n valori şi o restricţie). 
3. Un alt punct de vedere este acela că numărul gradelor de libertate este 
egal cu numărul valorilor independente care sunt necesare estimării minus 
numărul parametrilor estimaţi în paşi anteriori: de exemplu, pentru 
estimarea dispersiei se consideră cele n valori, dar este necesară estimarea 
prealabilă a mediei, deci n-1 grade de libertate.  
 

Gradele de libertate pentru ANOVA simplă. În cazul ANOVA 
simplă se disting două situaţii în ceea ce priveşte gradele de libertate: 

a) în cazul dispersie intergrup gradele de libertate se obţin pe baza 
numărului de grupe minus unu. Exemplu, în cazul a patru grupe 
avem trei grade de libertate, pentru cinci grupe avem patru grade de 
libertate, etc. 

b) În cazul dispersiei intragrup gradele de libertate sunt obţinute pe 
baza numărului total de subiecţi minus numărul de grupe. Exemplu: 
în cazul a 60 de subiecţi distribuiţi în patru grupe avem 56 de grade 
de libertate. 

 
Gradele de libertate în cazul testului χ² al gradului de 

omogenitate (tabele de contingenţă). În această situaţie formula devine : 
 

(C–1) (I–1), unde: 
 

C – numărul de coloane (categorii ale primei variabile); 
I – numărul de linii (categorii ale celei de-a doua variabile); 
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Gradele de libertate în cazul testului χ² al gradului de potrivire. 
În acest caz gradele de libertate se stabilesc după formula: 

 
C–1, unde 

 
 C reprezintă numărul de categorii de răspuns posibile.  

 
Gradientul evitării. Indicator reprezentând gradul îndepărtării 

individului de un obiect sau eveniment nedorit.  
 
Gradientul scopului. Reprezintă schimbările forţei motivaţionale 

în funcţie de distanţa psihologică până la îndeplinirea scopului.  
 

Gradul corelaţiei (Vezi: corelaţie, corelaţie liniară, corelaţie 
multiplă, corelaţie pozitivă, corelaţie negativă, direcţia corelaţiei). 
Reprezintă intensitatea relaţiei dintre două variabile, valoarea acestuia fiind 
dată de numărul din coeficientul de corelaţie. De exemplu, un coeficient de 
corelaţie de – 0,90 arată acelaşi grad al relaţiei ca şi un coeficient de + 
0,90, indiferent de semnul coeficientului, iar cu cât valoarea coeficientului, 
indiferent de semn, este apropiată de zero, gradul corelaţiei scade şi creşte 
când se îndepărtează de zero spre unu.  

 
Gradul de sofisticare a subiectului. Reprezintă gradul în care 

subiecţii testaţi au experienţă sau exerciţiu de testare (Urbina, 2009). 
 
Grafic. 1.Transpunerea datelor, după organizarea acestora în 

distribuţii de frecvenţă, într-o formă grafică având forma diagramelor 
circulare sau coloane (pentru date discrete sau categoriale) şi histograme 
sau poligoane de frecvenţă (pentru date continue sau metrice). În general, 
axa orizontală (care este numită abscisă sau linia de bază ori axa x) 
reprezintă intervalul de valori ale variabilei luate în analiză, iar axa 
verticală (care este numită şi ordonată sau axa y) reprezintă frecvenţa de 
distribuţie a fiecărei valori. 2. Orice reprezentare vizuală a unui raport sau 
relaţii funcţionale dintre variabile, având pe abscisă (axa x), valoarea 
variabilei independente, iar pe ordonată (axa y), valoarea variabilei 
dependente. 
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Grafic de expectanţă. Reprezintă distribuţia scorurilor unui grup 
de persoane concomitent cu procentul de persoane din fiecare interval de 
scoruri care au reuşit (sau ratat) prin raportare la criteriul prestabilit utilizat 
în special când performanţa la criteriu într-o sarcină (muncă, program de 
formare sau studiu este clasificată ca reuşită sau nereuşită). Graficul are 
utilitate practică în luarea deciziilor de selecţie (după Urbina, 2009). 

Un exemplu de astfel de grafic (după Urbina, 2009) prezintă relaţia 
existentă între scorurile la testul parţial şi notele finale. 

 

Scoruri test parţial Număr 
cazuri 

Procentul care a primit fiecare nota 
finală 

D sau F C B A 

90 şi peste 9  11 22 67 

80 – 89 12 8 25 50 17 

70 – 79 13 23 46 31  

60 – 69 3 33 67   

59 şi sub 3 67 33   

  
Tabel de expectanţă: relaţia existentă între scorurile la testul parţial 

şi notele finale. 
 
Grafic liniar. Tip de grafic în care relaţiile dintre variabile sunt 

redate prin linii. 
 

Graficul mediilor. Pentru date bivariate, graficul mediilor este 
diagrama valorilor medii ale unei variabile, fie ea y, obţinute pentru 
intervale de valori ale celeilalte variabile, fie ea x, în raport de mijloacele 
intervalelor x considerate. Intuitiv, are loc o netezire a valorilor y pe 
intervale x, valorile obţinute fiind reprezentate la abscisele mijloacelor 
intervalelor x respective (după: Clocotici, Stan. 2000).  
 

Grila de observaţie. Listă de rubrici care oferă cadrul de 
clasificare a datelor brute sub forma unui tabel. 
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Grup. Două sau mai multe persoane aflate în interacţiune directă 
într-un cadrul social.  

 
Grup de control de artefact. Folosit pentru explicarea „efectului 

placebo” şi prin care se obţin aceleaşi efecte ale unei intervenţii 
experimentale (intervenţie psihoterapeutică, medicamentoasă), atât în 
grupul experimental cât şi în cel de control, în ambele condiţii: aplicarea 
sau absenţa intervenţiei. 
 

Grup de control sau grup martor. (Vezi: experiment, grup 
experiment). 1. Grup de participanţi care este supus stării nule a variabilei 
independente, şi a cărui rol este atât evidenţierea existenţei unei relaţii între 
variabila independentă (V.I.) şi variabilă dependentă (V.D.), prin 
comparaţie cu alte grupuri, cât şi controlul variabilelor parazit. De 
exemplu, într-un studiu se urmăreşte influenţa consumului de alcool asupra 
comportamentului adolescenţilor. În acest sens se folosesc trei grupuri: 
grupul de adolescenţi format din participanţi care consumă o singură dată 
pe zi alcool indiferent de forma acestuia-bere, lichior, coniac); grupul 2, 
format din participanţi care consumă alcool de minim două ori într-o zi; 
grupul 3, format din participanţi care nu consumă alcool. 2. Grup de 
participanţi (subiecţi) supus stării nule a variabilei independente. Mai 
specific, grup ce nu suportă acţiunea variabilei independente. Are 
următoarele două roluri : a) controlul variabilei parazit, b) demonstrarea, în 
mod comparativ cu alte grupuri, a relaţiei dintre variabila independentă şi 
variabila dependentă (Rateau, 2001). 

 
Grup de referinţă. Grup de persoane cu care se compară scorurile 

obţinute la test (Urbina, 2009). 
 
Grup de tratament. Este format din elementele care primesc 

(urmează) tratamentul, în opoziţie cu cele din grupul de control. 
Diferenţele observate între cele două grupuri evidenţiază efectul 
tratamentului. 

 
Grup experimental (Vezi grup de tratament). 
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Grup placebo. Tip de grup de control în care subiecţii sunt supuşi 
acţiunii unei substanţe/produs ce nu conţine substanţă activă (în cazul 
medicamentelor), astfel încât nu are efect, dar acest produs (această 
substanţă) este prezentat(ă) participanţilor la studiu ca fiind medicamentul 
respectiv. Acest tip de grup de control este frecvent folosit în cercetările 
medicale (unde a fost folosit pentru prima oară şi unde acţionează frecvent 
într-un mod aproape identic cu produsul ce conţine substanţă activă) fiind 
prezent şi în cercetările din domeniul psihologiei sociale. 
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H 
 

 
Haptometru. Instrument de măsură pentru sensibilitatea tactilă.  

 
Harta perceptivă. Reprezentarea grafică a distanţei psihologice 

dintre obiecte. 
 

Hazard. Caracterul unui eveniment, fenomen sau fapt căruia nu i 
se poate prevedea desfăşurarea. 
 

Heritabilitate. Funcţiunea variabilităţii totale a unei anumite 
trăsături (variaţie fenotipică) constatată într-o populaţie şi care poate fi 
atribuită diferenţelor genetice (variaţiei genotipului).  
 

Heteroscedasticitate (Vezi condiţia de homoscedasticitate). 1. 
Reprezentarea grafică a corelaţiei în care norul de puncte are distribuţie şi 
formă eterogenă (Sava, 2004). 2. Situaţia în care dispersia, respectiv varia-
bilitatea din diagrama norului de puncte nu este uniformă pe intervalul de 
valori ale celor două variabile (Urbina, 2009). 

 
Hipervolumul n-dimensional. Concept preluat din ecologie, 

definit de „toţi parametrii relevanţi care afectează un organism” 
(Hutchinson, 1975) şi adaptat în psihologie, unde înglobează „întreaga 
gamă a potenţialului sau eligibilităţii comportamentului unei persoane, în 
practica şi întâlnirile sociale obişnuite, unde unele trăsături sunt mai 
pregnante decât altele”, aici fiind cuprinse şi rasa, vârsta, genul, etnia, 
comunicarea, atractivitatea, religia (Schwartz, 2008). 

 
Histogramă. Reprezentarea grafică a distribuţiilor de frecvenţă 

pentru variabilele de interval sau de raport, prin care categoriile sunt 
reprezentate prin coloane continue cu baza egală, cu limitele reale ale 
intervalelor de clasă respective, înălţimea fiecărei coloane fiind 
proporţională cu procentul de cazuri din interval (Gheorghiu, 2004).  
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Histogramă de probabilitate. Reprezentarea grafică a 
probabilităţii cu care o valoare aparţine la intervalele de grupare (în loc de 
frecvenţele relative se utilizează probabilităţile).  
 

Homeostazie. Tendinţă a sistemelor autoreglabile (sisteme vii, 
informatice) de a-şi menţine constante anumite stări sau coordonate de 
definiţie.  
 

Homoscedasticitate (Vezi condiţia de heteroscedasticitate). 1. 
Reprezentarea grafică a corelaţiei în care norul de puncte are aceeaşi 
distribuţie (grosime), având o formă omogenă pe întreaga amplitudine a lui 
X şi Y (Sava, 2004). 2. Situaţia în care dispersia, respectiv variabilitatea 
din diagrama norului de puncte este relativ uniformă pe intervalul de valori 
ale celor două variabile (Urbina, 2009). 

În condiţiile unei statistici corelaţionale bivariate, variabila y 
prezintă condiţia de homoscedasticitate dacă împrăştierea valorilor y nu 
depinde de x.  
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I 
 
 

Ideogramă. Reprezentare simbolică a unui cuvânt în scrierea unor 
limbi (egipteană, chineză). 
 

Ideomotor. Mişcare iniţială prin idee sau mişcare realizată doar în 
plan ideatic. 
 

Idiografie (cercetare idiografică). Mod de studiu a personalităţii 
centrat pe intervenţia evenimentelor şi caracteristicilor specifice unui 
individ.  
 

Iluzia controlului. Tendinţă în interpretarea realităţii prin care ne 
imaginăm că putem avea control asupra realităţii încercând să reperăm 
obiectiv ceea ce ţine de hazard. Iluzia de „control” a ceea ce este 
incontrolabil, a hazardului (Mckenna, 1993).   

 
Iluzia regresiei. Atribuirea efectului regresiei unei cauze externe.  

 
Iluzie optică. Iluzie vizuală (normală) care afectează îndeosebi 

relaţiile spaţiale ale obiectelor.  
 

Iluzie optică asociativă. Tip de iluzie în care o parte a stimulului 
vizual este percepută incorect datorită influenţei altor părţi.  

 
Impregnare filială. Experienţă prezentă la puii de animale în 

primele zile de viaţă, când aceştia învaţă să se apropie şi să urmărească 
orice obiect aflat în mişcare.  
 

Imprimare sau impregnare perceptuală. Tip de răspuns compor-
tamental înnăscut, instinctual care apare în perioada critică de dezvoltare a 
unor specii de animale, şi care este declanşat de stimuli sau situaţii 
specifice. 
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Informaţia „vie”. Categorie de informaţie concretă ce suscită 
imagistica subiectului uman şi determină o sensibilitate crescută referitoare 
la obiectul/faptul respectiv. Un exemplu adecvat îl reprezintă efectul avut 
asupra medicilor radiologi de radiografiile bolnavilor cu cancer pulmonar 
(Ciccotti, 2007). 

 
In vivo. Mod de experimentare a unui proces psihologic sau 

biologic în interiorul organismului. 
 

Indicator rezistent. Indicator statistic ce nu este influenţat de 
valorile extreme. 
 

Indicator social. Mărime statistică ce indică prezenţa, absenţa sau 
intensitatea unui fenomen sau proces social. 
 

Indicator statistic. 1.Indicator care concentrează într-o singură 
valoare o anumită caracteristică a distribuţiei datelor (Popa, 2008 ). 2. 
Expresia numerică sau calitativă a unor fenomene, procese sau activităţi 
psihice ale elementelor studiate. Se disting două categorii de indicatori 
statistici: a) indicatorii statistici care se referă la populaţie se numesc 
parametrii; b) cei care se referă la eşantion se numesc date statistice.  
 

Indicatori absoluţi utilizaţi pentru testarea gradului de 
adecvare a unei soluţii factoriale. Arată măsura în care un anumit model 
poate reproduce matricea de covarianţă (covariaţie). Această categorie 
include: a) testul a χ² gradului de potrivire; b) RMR („root mean squared 
reziduals”); c) RMSEA („root mean squared error of aproximation”); d) 
GFI („index of goodness of fit”). 
 

Indicatori (tehnici) ai statisticii descriptive. Categorie de 
indicatori ce cuprinde: analiza de frecvenţă, indicatorii sintetici ai tendinţei 
centrale, indicatori ai împrăştierii şi formei distribuţiei (indicatori specifici 
ai analizei statistice univariată).  

 
Indicatori de asociere sau de covariantă (pentru datele 

numerice). Reprezentaţi de trei elemente descriptive ce arată gradul de 
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covariaţie (asociere) dintre două variabile: 1.coeficientul de corelaţie; 
2.norul de puncte (scatterplot); 3.tabele de contingenţă (asociere). 
 

Indicatori de comparare utilizaţi pentru testarea gradului de 
adecvare a unei soluţii factoriale. Testează diferenţele dintre modelul 
testat şi un model nul, slab. Categoria aceasta cuprinde: 

a) indicatori de comparare a modelelor aflate în relaţie de tip 
cuib (χ² al diferenţelor); 

b) indicatori de comparare a modelelor în general; 
c) indicatori de comparare a parcimoniei modelelor. 

 
Indicatori statistici pentru testarea gradului de adecvare a unei 

soluţii factoriale. Se disting două categorii de astfel de indicatori: 1) indici 
absoluţi şi 2) indici comparativi. 
 

Indicatorul de boltire a distribuţiei datelor. Evaluează forma 
distribuţiei datelor, având la bază aceleaşi principii ca şi oblicitatea, unde 
valorile: a) negative, mai mici de zero, arată o tendinţă spre distribuţii 
platicurtice; b) pozitive, tendinţa spre distribuţie leptocurtică; c) zero, o 
distribuţie perfect mezocurtică (Sava, 2004). 
 

Indicatorul de oblicitate a distribuţiei datelor. Arată gradul de 
asimetrie al distribuţiei, fiind posibile următoarele trei valori: 1.negative, 
distribuţie asimetrică negativă; 2.pozitive, care pe măsură ce se 
îndepărtează de zero arată o asimetrie pozitivă; 3.zero, indicând o 
distribuţie perfect simetrică. Luând ca prag valoarea absolută de 80 (L-B-
S), o valoare a indicatorului de oblicitate inclusă în intervalul -80 şi 80, 
arată o distribuţie simetrică; valorile mai mici de -80 arată o asimetrie 
negativă, iar cele mai mari de 80 arată o asimetrie pozitivă (Sava, 2004). 
 

Indicatorul d a lui Cohen. Indicator ce arată mărimea efectului 
având ca reper următoarele intervale de urmărire: 1. < 0,20, efect foarte 
slab, nesemnificativ; 2. între 0,20 şi 0,50, mărimea efectului este mică; 3. 
între 0,50 şi 0,80, efect mediu; 4. > 0,80, efectul este mare (David, 2006).  
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Indicele capacităţii de discriminare a itemului (D) Indicator 
statistic ce reprezintă „diferenţa de procent sau de proporţie a subiecţilor 
din grupurile superior şi inferior al criteriului care au răspuns corect la un 
item sau au dat un răspuns în direcţia indicată” (Urbina, 2009), utilizat în 
special pentru teste scorate corect – incorect, fiind posibilă şi aplicarea în 
analiza de item pentru alte teste cu scorare binară. Valoarea indicelui 
capacităţii de discriminare a itemului (D) este cuprinsă între + 100 şi – 100 
sau + 1,00 şi – 1,00 (după Urbina, 2009).  

 
Indicele de aplatizare (Kurtosis). Indicele de aplatizare arată/este 

un indicator pentru forma plată sau ascuţită a unei distribuţii. 
 
Indicele de asimetrie (Skewness). Indicator pentru gradul de 

simetrie al distribuţiei, de fapt a lipsei de simetrie. Pentru o distribuţie 
normală, care este perfect simetrică, indicele Skewness are valoarea 0 (Sk 
= 0). Celelalte două situaţii care pot fi întâlnite, în cazul unor distribuţii 
asimetrice, sunt: Sk > 0, pentru o distribuţie asimetrică pozitivă (situaţie în 
care cea mai mare parte a scorurilor se află în partea stângă a scalei şi Sk < 
0, pentru o distribuţie asimetrică negativă (situaţie în care cea mai mare 
parte a scorurilor se află în partea dreaptă a scalei. 

 
Indicele g al lui Hedges (vezi indicele d a lui Cohen). Indicator al 

mărimii efectului în tehnicile de testare a asocierii.  
 
Indicele variaţiei calitative. Este dat de raportul dintre variaţia 

observată efectiv într-o distribuţie de scoruri şi variaţia maxim posibilă 
pentru acea distribuţie. Se notează cu IQV şi are valori cuprinse între 0,00 
(variaţie nulă) şi 1,00 (variaţie maximă).Se utilizează, în mod obişnuit, 
pentru variabilele de nivel nominal, putând fi utilizat şi pentru variabilele 
măsurate la celelalte niveluri, cu o condiţie: gruparea scorurilor în 
distribuţii de frecvenţe. Formula indicelui este: 

 

I =  , unde 

 
I V - indicele variaţiei calitative, 
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k - numărul de categorii, 
n - numărul total de cazuri din cele k categorii, 

 - suma pătratelor frecvenţelor din fiecare categorie. 
 

Indiciu de reactualizare. Frecvent, stimulii vizuali sau auditivi au 
rol facilitator al procesului de reactualizare a informaţiilor stocate în 
memorie. 
 

Individ. Noţiune ce se referă la integritatea biologică, la unitatea 
sistemică a organismului fără a cuprinde evaluări sau acordări de 
semnificaţii valorice. Termenul e utilizat atât pentru a descrie un 
reprezentant al regnului animal, cât şi individul uman. 
 

Individualitate. Personalitatea sub aspectele sale distincte şi 
originale, având un anumit stil perceptiv, cognitiv, o anumită afectivitate, 
capacitate de relaţionare, o concepţie particulară asupra existenţei. 
 

Inferenţă. Operaţie logică prin care se trece de la o propoziţie 
considerată adevărată la o altă propoziţie cu ajutorul unui sistem de reguli, 
care face ca această a doua propoziţie să fie şi ea adevărată. 
 

Inferenţă statistică. Generalizare, predicţie sau estimare vizând 
populaţia statistică (populaţia generală) în baza informaţiilor statistice 
obţinute la nivelul unui eşantion (reprezentativ pentru populaţia 
respectivă). 
 

Informaţie. Date obţinute prin cercetare sau practică. Orice tip de 
dată inteligibilă, indiferent de natura ei, cum sunt stimulii, indiciile 
perceptuale, etc.  
 

Informaţii consensuale. Informaţiile consensuale vizează 
comportamentul mai multor indivizi determinat de aceeaşi simulare. 

 

Informaţiile comunicate subiectului în cercetările pe subiecţi 
umani [(Vezi: alternativele metodologice la studiile controlate cu placebo, 
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Declaraţia de la Helsinki privind utilizarea placebo, ghiduri internaţionale 
de referinţă în bioetica studiilor clinice şi a experimentelor cu subiecţi 
umani, metode de minimizare a riscurilor expunerii la tratamentul cu 
placebo în cadrul studiilor clinice, principiile bioetice în cercetarea pe 
subiecţi umani), www.emea.europa.eu]. Pentru realizarea cercetării pe 
subiecţi umani cu respectarea principiilor bioetice, subiecţii primesc 
următoarele informaţii: 

a) Studiul are specificul unei cercetări psihologice sau medicale,  
b) Obiectivul studiului,  
c) Aproximarea duratei estimată pentru participarea la studiu,  
d) Descrierea procedurilor care vor fi realizate,  
e) Identificarea şi descrierea tuturor aspectelor studiului care sunt 

experimentale,  
f) Riscurile previzibile sau inconvenientele care pot să apară,  
g) Beneficiile subiectului prin participarea la studiu, 
h) Prezentarea tratamentului sau procedurilor alternative existente 

pentru subiect în momentul studiului, 
i) Păstrarea confidenţială a documentelor ce conţin informaţii 

referitoare la subiect rezultate din studiu, 
j) Informaţiile referitoare la documentele ce conţin evoluţia 

subiectului în condiţiile de intervenţie/tratament pot fi accesate şi 
de alte persoane (reprezentanţii sponsorului, ai autorităţilor şi ai 
Comisiei de Etică),  

k) Coordonatele de contact ale persoanei căruia subiectul îi poate pune 
întrebări despre studiu şi despre drepturile subiecţilor incluşi în 
studiu, 

l) Coordonatele de contact ale persoanei care trebuie anunţată în cazul 
apariţiei unui eveniment neaşteptat în timpul derulării studiului,  

m) Documentele de consimţământ informat trebuie semnate şi datate 
personal de către subiect.  

 
Inhibiţie. Proces activ prin care se diminuează starea unui 

comportament / proces psihic / neuron.  
 

http://www.emea.europa.eu/�
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Inhibiţie comportamentală. Proces activ de suprimare sau 
diminuare a unui comportament 
 

Inhibiţie condiţionată. Suprimare a răspunsului condiţionat prin 
asocierea lui cu un stimul neutru, în condiţia absenţei întăririi. 

 
Inhibiţie datorată audienţei. Rezervă privind intervenţia şi 

ajutorul dat de subiectul uman într-o situaţie socială datorat temerii de a nu 
produce o impresie proastă celorlalţi subiecţi/actori sociali. O serie de 
experimente au demonstrat totuşi că prezenţa altor persoane fie poate 
activa şi accentua dorinţa de a ajuta daca avem convingerea că vom fi 
evaluaţi pozitiv de către ceilalţi, fie o atenuează în condiţiile în care 
convingerea este că evaluarea va fi negativă.  
 

Inhibiţie laterală. Fenomen, la nivelul sistemului nervos central, 
produs de neuronii conectaţi axoaxonic sau prin neuroni intercalari, situaţi 
în zona de recepţie a sistemelor senzoriale, care inhibă neuronii adiacenţi 
(Băiceanu, 2004). 
 

Inhibiţie reactivă. Tip de inhibiţie constând în scăderea intensităţii 
unui răspuns prin intensificarea exerciţiului. Se atenuează în timp şi nu 
depinde de întărire. 
 

Inhibiţie socială. 1.Diminuarea sau reducerea gradului de libertate 
a unui comportament prin acţiunea unor factori sociali, cum sunt normele 
sociale sau prezenţa altor actori sociali. 2.Tendinţa de a simula sau inhiba 
activitatea în situaţii sociale inedite. 
 

Instinct. Comportament stereotip, declanşat automat la acţiunea 
unor stimuli semnificativi, vizând o finalitate foarte precisă. 
 

Instinct gregar. Tendinţa şi trebuinţa individului de a aparţine unui 
grup, de a realiza activităţi de grup. Instinctul gregar este legat şi de 
demersul de siguranţă oferit de grup individului.  
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Inteligenţă. Capacitatea subiectului uman de a învăţa, de a rezolva 
probleme sau de a se adapta la mediul ambiental. 
 

Inteligenţă abstractă. Abilitate constând în utilizarea eficientă a 
conceptelor abstracte.  
 

Inteligenţă concretă. Capacitatea/abilitatea de soluţionare a unor 
situaţii ori probleme concrete. 
 

Intensitate. Aspectul cantitativ al unei senzaţii, corelat cu 
intensitatea stimulului. 
 

Interacţiune. 1.Între două variabile independente există 
interacţiune dacă efectul unei variabile asupra variabilei dependente este 
diferit după nivelul celeilalte variabile. De exemplu, un studiu în care se 
urmăreşte efectul consumului de alcool şi a oboselii (variabile 
independente) asupra timpului de reacţie la un stimul (variabila 
dependentă), se poate intui că un consum mare de alcool are un efect mai 
mare la un grad înalt de oboseală decât la un grad scăzut de oboseală, prin 
urmare există interacţiune între cele două variabile. Interacţiunea poate fi 
detectată prin analiza dispersională (ANOVA) sau, grafic, prin plotarea 
separată a liniilor/coloanelor unui tabel de contingenţă (Clocotici, Stan, 
2000). 2. Orice acţiune mutuală între elementele unei populaţii (acţiune 
asupra comportamentului sau a fiziologiei subiecţilor). Poate fi: a) directă, 
când acţionează în mod direct asupra subiecţilor; b) indirectă, când 
acţionează în mod indirect asupra subiecţilor.  

 
Interacţiuni inter-tratament. Situaţia în care percepţiile partici-

panţilor în raport cu diferitele sarcini experimentale le sugerează să se 
prezinte într-o lumină favorabilă. Astfel, pot apărea diferenţe semnificative 
în realizarea sarcinii experimentale. 

 
Interacţiuni intra-tratament. Atunci când participanţi diferiţi în 

aceleaşi condiţii experimentale percep diferite moduri de a se prezenta într-
o lumină cât mai favorabilă. 
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Interferenţă. Întâmplare, suprapunere sau încrucişare a două sau 
mai multor fenomene, stări şi evenimente ce se influenţează reciproc. 
 

Interferenţă proactivă. Pierderea informaţiilor recent învăţate prin 
interferenţa lor cu informaţii învăţate anterior (în trecut). 
 

Interferenţă retrogradă. Dificultate de reactualizare a unor 
informaţii anterioare datorită interferenţei cu cele memorate (învăţate) 
recent. 
 

Interval de clasă. În vederea rezumării datelor continue 
(reprezentări grafice, calculul anumitor statistici, raportare), este necesară 
uneori gruparea datelor. Aceasta se realizează prin divizarea domeniului 
valorilor în intervale disjuncte, numite intervale de clasă (sau intervale de 
grupare), astfel încât fiecare valoare să fie conţinută într-un interval de 
clasă (Clocotici, Stan. 2000).  

 
Interval de grupare (i). În cazul statisticii descriptive reprezintă 

numărul de valori dintr-o clasă. 
 

Interval de încredere. 1. Un interval de încredere pentru un 
parametru este un interval construit pe baza datelor observate în aşa fel 
încât probabilitatea ca valoarea adevărată a parametrului să aparţină 
intervalului de încredere şi să poată fi fixată independent de date (de 
regulă, înaintea culegerii datelor). 2. Interval cuprins între limitele de 
încredere. Limite în afara cărora nu se poate anticipa apariţia prin şansă a 
unui eveniment. Numărul/mulţimea datelor sau scorurilor cuprinse între 
două valori extreme. 

 
Interval de încredere a mediei. Reprezintă valorile între care 

aşteptăm să găsim media unei variabile la nivelul populaţiei, având ca 
premisă media eşantionului.  

 
Interval de încredere estimat. Interval/amplitudine de valori 

având probabilitatea de a avea un parametru al populaţiei de interes.  
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Interval de variaţie. Şirul valorilor variabilelor studiate delimitat 
de intervalele vecine prin limita inferioară şi limita superioară.  
 

Interval modal. Reprezintă intervalul de clasă care 
cuprinde/conţine cel mai mare număr de cazuri şi al cărui centru este 
considerat modul distribuţiei.  
 

Interval semiinterquartil. Considerat măsură a împrăştierii, 
intervalul semiinterquartil este definit ca jumătate din diferenţa dintre 
quartila a patra şi quartila a doua: Q = (Q3-Q1)/2. Uzual este raportat 
împreună cu mediana, şi se consideră că jumătate dintre observaţii sunt 
situate în intervalul (Me - Q; Me + Q), afirmaţie incertă în cazul distri-
buţiilor cu asimetrie pronunţată (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Interviu „faţă în faţă” (sau direct). Tip de interviu utilizat 
datorită numeroaselor informaţii care pot fi obţinute de la intervievat, 
datorită prezenţei intervievatorului care poate determina obţinerea de 
răspunsuri complete la întrebări şi la toate întrebările. Prezintă dezavantajul 
influenţării subiectului şi distorsionării datelor de către intervievator 
(Dafinoiu, I., 2002).  
 

Interviu etnografic. Metodă/instrument de evaluare culturală a 
individului sau grupului, permiţând informaţii din perspectiva 
intervievatorului.  
 

Intrinsec. Care are originea în interiorul unui sistem de referinţă 
(biologic în acest caz), reprezentând o calitate sau proprietate esenţială a 
unui lucru prin el însuşi. Act, acţiune sau activitate determinată de factori 
interni (vezi extrinsec). 
 

Intuiţie. Interacţiune complexă a proceselor gândirii, timpului şi 
structurilor de cunoştinţe (în Macsinga, 2000 după Baylor 1997). 
 

Invariant. Particularitate (trăsătură, proprietate) a unui fenomen, 
fapt sau obiect care îşi păstrează proprietăţile în contextul schimbării 
evenimentelor, fenomenelor sau faptelor din jur. 
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Invariantă. Proprietatea unui obiect sau fenomen de a rămâne 
constant sau invariabil. 
 

Invarianţă, rezistenţă, stabilitate a unei statistici. O statistică se 
consideră rezistentă (stabilă) dacă prin modificarea (coruperea) unor date 
statistica nu se modifică prea mult. De exemplu, media nu este rezistentă, 
în timp ce mediana este (Clocotici, Stan, 2000).  
 

Inventar de personalitate (sau profilul testului). Reprezentare 
grafică, sub formă de tabel, a rezultatelor obţinute de un subiect (sau de 
mai mulţi subiecţi – profil grupal) la una sau mai multe testări, indicând 
valorile pozitive sau negative ale trăsăturilor psihologice sau ale altor 
dimensiuni investigate. 
 

Investigator. Specialist/cercetător (psiholog, medic) responsabil de 
gestionarea studiului clinic într-un centru (de investigaţie clinica). În 
situaţia în care studiul este realizat de către o echipă, investigatorul este 
conducătorul echipei şi poate fi considerat investigatorul principal.  

Ipoteză. 1. Presupunere în baza unor realităţi cunoscute, privind 
relaţia dintre anumite fenomene sau privind realităţile dintre aceste 
fenomene şi cauzele lor; 2. Ansamblul elementelor date în baza cărora se 
poate dezvolta o teorie; 3. Adevăr posibil, dar încă nedemonstrat. 
 

Ipoteză alternativă. (Vezi ipoteză ştiinţifică). 
 

Ipoteză bidirecţională (sau bilaterală). Ipoteză ştiinţifică în care 
nu este precizată direcţia predicţiei, fiind absentă direcţia de evoluţie a 
datelor. Exemple: „există diferenţe între grupuri”, „există corelaţie între 
dimensiunile studiate”. 
 

Ipoteză cauzală. Tip de ipoteză care pleacă de la presupoziţia că 
variaţiile variabilei independente (intensitatea sunetului, intensitatea 
luminii, numărul de şedinţe de psihoterapie) determină variaţia variabilei 
dependente (discriminarea auditivă, discriminarea vizuală, eficacitatea 
intervenţiei psihoterapeutice). 
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Ipoteză interacţională simplă. Ipoteză care face legătura între mai 
multe variabile independente şi o singură variabilă dependentă. Exemplu: 
creşterea motivaţiei determină creşterea performanţei. 
 

Ipoteză nucleară. Ipoteză care face legătura între o singură 
variabilă independentă şi o singură variabilă dependentă. Exemplu: 
creşterea motivaţiei determină creşterea performanţei.  
 

Ipoteză nulă sau statistică. Ipoteză prin care se realizează 
demersul statistic de verificare şi validare a ipotezei ştiinţifice, afirmând 
absenţa legăturii între variabilele studiate (Vârga, 2007). Ipoteză care 
enunţă că nu există nicio diferenţă semnificativă între valoarea efectivă a 
unui parametru şi valoarea presupusă a acelui parametru (Gheorghiu, 
2004). 
 

Ipoteză puternică (numită şi ipoteză orientată). Ipoteză în care 
este specificat sensul în care variază fenomenul studiat în raport cu sensul 
de variere al fenomenului manipulat (variabilei independente). Exemplu: 
creşterea frustrării (variabila independentă), provoacă creşterea agresivităţii 
(variabila dependentă). 
 

Ipoteză slabă. Ipoteză în care nu este specificat sensul în care 
variază fenomenul studiat în raport cu sensul de variere al fenomenului 
manipulat (variabilei independente). Exemplu: frustrarea (variabila 
independentă) provoacă agresivitate (variabila dependentă). 
 

Ipoteză ştiinţifică (sau alternativă). „Predicţie care are 
capacitatea de a fi operaţionalizată şi testată pentru a oferi un răspuns 
problemei studiate” (Sava, 2004). Din punct de vedere tehnic se disting 
două categorii de ipoteze ştiinţifice: unidirecţionale şi bidirecţionale.  

 
Ipoteză unidirecţională (sau unilaterală). Ipoteză ştiinţifică în 

care este precizată direcţia predicţiei. Exemple: „există diferenţe de gen în 
ceea ce priveşte gradul de introversiune şi gradul de socializare”, „există o 
corelaţie negativă”, „există o corelaţie pozitivă”, „media grupului 1 este 
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superioară mediei grupului 2”, „media grupului 2 este superioară mediei 
grupului 1”. 
 

Itemi (Vezi: analiza de item, analiza de item calitativă, analiza de 
item cantitativă). 1. Elementele constitutive al testului şi, totodată, 
mijloacele prin care sunt recoltate eşantioane de comportament. 2. Enunţ 
din alcătuirea unui test obiectiv, care urmează a fi cotat cu o valoare 
(Wallace, 2009). 

 
Itemi cu alegere forţată (Vezi: itemi politomici, itemi dihotomici ) 

– categorie de itemi având ca specific faptul că subiectul evaluat trebuie să 
aleagă una sau mai multe alternative care i se potrivesc cel mai mult sau 
cel mai puţin. 

 
Itemi cu alegere multiplă (Vezi: analiza de item, analiza de item 

calitativă, analiza de item cantitativă, item cu răspuns la alegere, itemi 
dihotomici, itemi politomici). 

 
Itemi cu răspuns construit (Vezi: analiza de item, item cu răspuns 

la alegere, itemi cu răspuns fix, itemi cu răspuns liber, itemi dihotomici, 
itemi politomici, itemi cu răspuns liber). Categorie de itemi cu final 
deschis, astfel încât subiectul testat poate construi răspunsuri (cu varietate 
nelimitată) în scris sau răspunsuri orale libere, performanţe de orice fel şi 
orice tip de produs. 

 
Itemi cu răspuns fix (Vezi itemi cu răspuns la alegere). 
 
Itemi cu răspuns la alegere (Vezi: itemi, itemi obiectivi, itemi cu 

răspuns fix). Categorie de itemi cu natură închisă, având un număr limitat 
de alternative din care subiectul evaluat alege. 

 
Itemi cu răspuns liber (Vezi: analiza de item, item cu răspuns la 

alegere, itemi cu răspuns fix, itemi cu răspuns liber, itemi dihotomici, itemi 
politomici, itemi cu răspuns construit). 
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Itemi dihotomici (Vezi: itemi. itemi politomici). Categorie de 
itemi care impun alegerea de către subiectul testat a uneia din două 
posibilităţi, de tipul : da – nu , adevărat – fals, prezent – absent. 

 
Itemi obiectivi (Vezi itemi cu răspuns la alegere).  
 
Itemi politomici (Vezi: itemi, itemi dihotomici). Categorie de itemi 

care permit subiectului testat alegerea între trei sau mai multe răspunsuri 
alternative, pe o scală de tipul: plăcut – indiferent – neplăcut, de la acord 
puternic la dezacord puternic, de la niciodată la foarte frecvent (unde 
poziţia de mijloc arată o semnificaţie de mijloc, nesigură sau neutră). 
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Î 
 

 
Împrăştiere. Concept ce reprezintă gradul de modificare a valorilor 

unei variabile de la o observaţie la alta. Ca termeni sinonimi sunt: varianţa, 
variabilitatea, dispersia. Importanţa aprecierii gradului de împrăştiere este 
dată de însăşi motivaţia statisticii: pentru o variabilă constantă nu este 
nevoie de statistică.  

Măsurarea împrăştierii se realizează prin diferiţi indicatori statistici: 
IQV, quantile, dispersia, abaterea standard etc. Nu există o măsură absolută 
a împrăştierii. Gradul de împrăştiere poate fi apreciat doar relativ, prin 
comparare. Intuitiv, gradul de împrăştiere a unei variabile poate fi apreciat 
prin asimilarea histogramei cu o grămadă de nisip, despre împrăştierea 
căreia ne formăm imediat o părere (Clocotici, Stan, 2000).  

 
Înşelarea experimentală. Procedură experimentală prin care: 

participanţii nu sunt informaţi despre realizarea unui experiment; 
participanţilor li se ascund intenţionat informaţii despre natura experimen-
tului sau chiar li se oferă informaţii false. 
 

 Întărire. Termen folosit în fiziologie şi psihologie experimentală, 
având mai multe înţelesuri: a) întărirea unui răspuns învăţat; b) recom-
pensă; c) creşterea probabilităţii de emitere a unui răspuns; d) creşterea sau 
scăderea frecvenţei unui răspuns. 

 De asemenea, se disting mai multe tipuri de întărire: alternativă, 
aperiodică, autogenă, concomitentă, pozitivă condiţionată, condiţionată, 
conjunctivă, continuă, mascată, întârziată, diferenţială, la interval fix, în 
propoziţie fixă, omogenă, prin reducerea sistematică a numărului de 
răspunsuri comportamentale, intermitentă, internă, interpolată, la intervale, 
multiplă, negativă, nervoasă sau nereală, noncontingentă (fără legătură cu 
un răspuns comportamental specific), parţială, periodică, pozitivă, reactivă, 
secundară, autoîntărire, serială, socială, sistematică, în tandem, terminală, 
în proporţie variabilă, vicariantă. 
 

Întărire condiţionată. Proces de întărire condiţionată a unui stimul 
specific. 
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Întărire conjunctivă. Întărire comportamentală realizată prin 
aplicarea a două programe de condiţionare: în proporţie fixă şi la interval 
fix. 
 

Întărire continuă. Recompensare (întărire) a subiectului pentru 
fiecare răspuns corect. 
 

Întărire diferenţială. Tip de întărire prin care este întărit un singur 
răspuns din două sau mai multe răspunsuri ale unui subiect.  
 

Întărire în tandem. Stimul întăritor aplicat la două comportamente 
diferite.  
 

Întărire la interval fix. Întărire parţială în care recompensarea 
(întăritorul) organismului se face după un număr regulat de răspunsuri 
emise.  
 

Întărire negativă. Tip de întărire a unui comportament dezirabil 
prin încetarea aplicării unui stimul negativ sau aversiv. 

 
Întărire neregulată. Modalitate de întărire discontinuă.  

 
Întărire parţială. Forma de întărire a unui comportament constând 

în administrarea pe părţi a unei recompense. 
 

Întărire periodică. Mod de întărire a unui răspuns prin aplicarea 
regulată a unor întăritori în funcţie de un program sau orar prestabilit. 
 

Întărire pozitivă. Tip de întărire a unui răspuns prin stimulare 
pozitivă prin aplicarea unei recompense.  

 
Întărire pozitivă condiţionată. Reprezintă puterea de întărire a 

unui întăritor condiţionat. 
 
Întărire primară. Tip de întărire care nu depinde de stimulii 

învăţaţi anterior, ci doar de stimulii cu semnificaţie biologică (apă, hrană). 
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Întărire simultană (sau concomitentă). Aplicarea simultană a cel 
puţin două programe de întărire independente. 
 

Întărire sistematică. Tip de întărire a comportamentelor dezirabile 
şi ignorarea celor nedorite, aplicat în terapia comportamentală.   
 

Întăritor condiţionat. Reprezintă stimulul care devine întăritor 
prin asocierea lui anterioară cu un stimul de întărire. 
 

Întăritor negativ (Vezi întărire negativă).  
 

Întăritor pozitiv. Recompensă sau stimul pozitiv ce determină 
creşterea probabilităţii de apariţie a unui răspuns comportamental dezirabil.  
 

Învăţare. Dobândirea de noi comportamente, ca urmare a unui 
program special, sau dobândirea de noi informaţii. 
 

Învăţare asociativă. Formă a învăţării prin care un eveniment este 
asociat/relaţionat cu un alt eveniment. Prin asocierea/relaţionarea repetată a 
aceluiaşi context cu un anumit tip comportamental apare obişnuinţa, 
automatismul. 
 

Învăţare brută (învăţare mecanică). Forma de învăţare realizată 
prin simpla repetare a materialului fără înţelegerea şi organizarea acestora.  
 

Învăţare cognitivă. Schimbarea modului de procesare a informa-
ţiilor rezultat prin experienţa personală. 
 

Învăţare complexă. Formă a învăţării ce presupune utilizarea unor 
strategii de rezolvare a problemelor sau hărţilor mentale şi renunţarea la 
învăţarea asociativă şi condiţionată (ca forme simple al învăţării). 
 

Învăţare dependentă de stare (sau o memorie dependentă de 
stare). Formă a învăţării în care reactualizarea de informaţii este mai bună 
dacă subiectul este într-o stare (psihologică, biologică) similară cu cea în 
care a memorat informaţia respectivă. 
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Învăţare ideaţională. Formă a învăţării bazată pe idei sau pe 
conexiuni de idei, având o mare putere de înţelegere a conceptelor în 
contrast cu învăţarea mecanică.  
 

Învăţare incidentală. Formă de învăţare fără fixarea unui scop sau 
fără a depune un efort special. 
 

Învăţare instrumentală. Formă de învăţare prin care organismul 
trebuie să execute un anumit comportament pentru a primi o recompensă.  
 

Învăţare latentă. Formă a învăţării prin observare sau experienţă 
care nu se concretizează în comportamentul manifestat dacă organismul nu 
este motivat. 
 

Învăţare pasivă. Formă de învăţare realizată fără intenţionalitate.  
 

Învăţare prin activitate. Proces de învăţare care implică 
efectuarea de activităţi. 
 

Învăţare prin evadare. Învăţarea unui răspuns specific prin 
intermediul stimulării aversive. 
 

Învăţare prin evitare. Formă de învăţare operantă ce permite 
subiectului prevenirea unei situaţii negative printr-un indiciu de alarmă.  
 

Învăţare prin insight. Soluţionarea unei probleme în mod spontan, 
fără aplicarea unor strategii sau calcule. 
 

Învăţare socială. Formă a învăţării standardelor, normelor, 
valorilor şi obiceiurilor sociale, cu sau fără valoare adaptativă, prin 
observare şi imitare.  

 
Învăţare vicariantă. Formă de învăţare realizată prin observarea 

comportamentului celorlalţi. 
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J 
 
 

Jocul de rol. Tehnică experimentală prin care subiectului/partici-
pantului la experiment i se cere să se comporte ca şi când ar fi o anumită 
persoană într-o situaţie specifică. 
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L 
 
 

 Labirint. Sistem de trasee care trebuie parcurse de la un punct de 
plecare (x) la un punct final (y), în condiţia în care doar unul din trasee este 
corect (care ajunge la punctul final), celelalte fiind întrerupte (Pieron, 
2001).  
 

Latenţă sinaptică. Întârziere de propagare a influxului nervos la 
nivelul joncţiunii sinaptice de ordinul a 0.5 la 1 m / s (Pieron, 2001).  

 
Legătura funcţională (Vezi: relaţie de asociere, corelaţie, dispersie 

aleatorie, legătură stocastică). Caz inexistent în ştiinţele umane, fiind 
specific sensului din fizică. În acest caz există posibilitatea de predicţie, 
plecând de la valoarea cunoscută a unei variabile, asupra valorii asociate a 
celeilalte variabile. Altfel spus, unei valori cunoscute a variabilei A îi poate 
corespunde o singură valoare a variabilei B. Exemplu: cunoscând 
coeficientul intelectual al unui elev anticipăm nivelul performanţei şcolare 
a acestuia (Rateau, 2004). 

 
Legătura stocastică (Vezi: relaţie de asociere, corelaţie, dispersie 

aleatorie, legătură funcţională, corelaţie pozitivă, corelaţie negativă). Caz 
al relaţiei de asociere (corelaţie) situat între cazul dispersiei aleatorie şi 
cazul legăturii funcţionale, unde variaţiile concomitente a două variabile 
pot lua toate stările posibile. În acest caz evoluţia celor două variabile 
dependente (V.D.) poate avea o evoluţie în acelaşi sens, cazul corelaţiei 
pozitive, în care creşterea valorii unei variabile, determină şi creşterea 
valorii celeilalte variabile sau pot avea o evoluţie în sens invers – cazul 
corelaţiei negative, în care creşterea valorii unei variabile determină 
scăderea valorii celeilalte variabile (Rateau, 2004). 

 
Legea empirică a mediilor. Susţine că dacă se repetă un 

experiment aleatoriu, în mod independent şi în condiţii identice, atunci 
proporţia de încercări cu un rezultat dat converge la o limită interpretată ca 
probabilitate. Stă la baza teoriei probabilităţilor ca frecvenţe şi este mai 
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degrabă o presupunere asupra funcţionării lumii reale, decât o lege 
matematică sau fizică (Clocotici, Stan, 2000).  
 

Legea lui Fechner. Lege prin care s-a stabilit relaţia dintre stimuli 
şi senzaţie, astfel că senzaţia este direct proporţională cu logaritmul 
stimulului, având următoarea formulă (Pieron, 2001):  

 
S = K log R, unde: 

S - senzaţia,  
K – o constantă,  
R – stimul. 
 

Legea normală. Reprezintă distribuţia normală a rezultatelor 
conform curbei lui Gauss prin care există o simetrie perfectă de o parte şi 
de alta a mediei, astfel pentru o anumită valoare a oricărei distribuţii care 
urmează această lege se poate cunoaşte proporţia de valori care îi sunt 
inferioare şi superioare (vezi curba lui Gauss). Exemplu: majoritatea 
subiecţilor umani au o inteligenţă ce se grupează într-o valoare medie, 
centrală, iar de la această valoare spre periferie (în ambele sensuri) 
numărul subiecţilor umani scade. 
 

Legea normală centrală şi redusă. Permite transformarea oricărei 
distribuţii, care respectă legea normală, într-o distribuţie normală centrată 
şi redusă prin transformarea fiecărei valori X a distribuţiei într-o valoare 
normală centrată şi redusă (Z). Utilitatea acestei legi, printre altele, este 
aceea că permite estimarea probabilităţilor de apariţie a diferitelor valori 
ale unei variabile (Clocotici, Stan, 2000). Are următoarea formulă: 

 

 

 
Astfel se obţine o nouă distribuţie (normală, centrată şi redusă) 

căreia i se poate calcula media şi abaterea standard. 
 

Legea standard. (Vezi legea normală centrată şi redusă). 
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Legea Yerkes - Dodson. Arată relaţia existentă între motivaţie şi 
performanţă, susţinând existenţa unui optim motivaţional care va determina 
realizarea unor performanţe crescute, subiecţii submotivaţi sau 
supramotivaţi obţinând performanţe scăzute. 
 

Limită. Fapt (ştiinţific, istoric, brut) fixat între anumite limite 
(valori); restrâns (sau fixat) între anumite limite (valori). 
 

Limite de clasă reale. Limitele inferioare şi superioare ale 
intervalelor de clasă folosite atunci când distribuţia de frecvenţe respectivă 
este considerată ca fiind continuă (Gheorghiu, 2004). 
 

Limite fiduciare. 1. Date statistice care nu se încadrează într-o 
medie a valorilor sau în oricare altă măsură a tendinţei centrale. 2. Date 
fictive. 
 

Limite stabilite. Limitele inferioare şi superioare ale intervalelor 
de clasă, aşa cum apar acestea în distribuţia de frecvenţe iniţială 
(Gheorghiu, 2004). 
 

Linia de regresie. (Vezi ecuaţia de regresie bivariată).  
 

Liniaritate (Vezi: relaţia de tip liniar, condiţia de liniaritate, 
multicoliniaritate, ortogonalitate). 

 
Listarea valorilor. Procedură în analiza preliminară a datelor, 

utilizată pentru detectarea unor posibile erori ori anomalii, direct pe ecran 
sau pe hârtie [(disponibilă în SPSS), Cramer, Howitt, 2006]. 
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Malpraxis. Conduită profesională contrară practicilor etice, 

incompetenţă profesională şi neglijenţă în executarea îndatoririlor 
profesionale.  
 

Manipulare. 1.În psihologia experimentală, moduri diferite de 
prezentare (şi desemnare) a variabilelor prezentate subiecţilor. 2. În 
psihologia socială, orientarea percepţiei şi comportamentului într-o direcţie 
specifică.  
 

Manual de utilizare a testului. Manual care cuprinde o serie de 
procedee şi informaţii referitoare la:  

 a) informaţii generale despre test;  
 b) scopurile testului;  
 c) prezentarea testului, a itemilor;  
 d) procedura de administrare;  
 e) procedura de cotare;  
 f) validitatea datelor;  
 g) fidelitatea datelor;  
 h) procedura de interpretare a testului;  
 i) tabele cu norme;  
 j) profiluri;  
 k) bibliografie. 

 
Matrice (Vezi matrice multivariată). Forma specifică de prezentare 

a datelor statistice supuse analizei multivariate ce constă într-o structură de 
linii şi coloane. 

 
Matrice de corelaţie (Vezi: matrice, matrice multivariată). 

Structură pătratică de linii şi coloane în care pe fiecare linie şi coloană 
corespunzătoare sunt aceleaşi variabile iar în celulele de intersecţie se 
găsesc coeficienţii de corelaţie (Popa, 2008).  
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 Matrice de date (Vezi: matrice, matrice multivariată). Formă de 
prezentare a datelor statistice formată din linii care reprezintă cazurile 
(subiecţii) iar coloanele reprezintă variabilele luate în analiză (Popa, 2008). 
 

Matrice de varianţă-covarianţă. Structură de prezentare a datelor, 
similară matricei de corelaţie, cu următoarea deosebire: la intersecţia 
liniilor cu coloanele se găsesc valorile de covarianţă dintre variabile (Popa, 
2008). 

 
Matrice multivariată. Mod de structurare şi prezentare a datelor în 

analiza statistică multivariată, în care datele statistice sunt organizate pe 
linii şi coloane. Într-o matrice multivariată pe linie avem cazurile iar pe 
coloane avem trei sau mai multe variabile, aşa cum se poate observa din 
următoarea reprezentare grafică (Popa, 2008): 
 

Subiect Scor anxietate Scor depresie 
Gradul 
defensei 
cognitive 

1 X1 Y1 Z1 

2 X2 Y2 Z2 

3 X3 Y3 Z3 

4 X4 Y4 Z4 

5 X5 Y5 Z5 

 
Mărime relativă. Percepţie în care dintre două obiecte de aceeaşi 

formă din cadrul unei imagini, cel cu dimensiunea mai mică este perceput 
întotdeauna ca fiind mai îndepărtat.  
 

 Mărimea efectului. Indicator statistic care arată intensitatea 
efectului, a mărimii diferenţei sau a intensităţii gradului de asociere (Kirk, 
2001; .Randolph, Edmondson, 2005; Rosenthal, Rubin, 1982; Rosenthal, 
1994; Rosnow, Rosenthal, Rubin, 2000). Există două categorii de 
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indicatori ai mărimii efectului: 1. prima categorie are la bază diferenţa 
standardizată între medii [d lui Cohen; Δ (delta) a lui Glass sau g a lui 
Hedes]; 2. a doua categorie bazată pe procesul de dispersie explicată, r, r2, 
ή2, ω2 (Sava, 2004). Cel mai cunoscut şi utilizat este indicatorul lui Cohen 
(d).  

 Grilă referitoare la pragurile de interpretare a mărimii efectului în 
funcţie de indicele d (în Sava, 2004): 

 
 

d 

0,20 
efect 

mic 

0,50 
efect 

mediu 

0,80 
efect 
mare 

 
Mărimi ale corelaţiei la nivel de interval sau de raport. Tehnici 

statistice incluzând: coeficientul de corelaţie V al lui Pearson, ecuaţia de 
regresie, diagramele de împrăştiere. 
 

Mărimi ale corelaţiei la nivel nominal. Categorie de mărimi 
statistice ce include: coeficientul φ, coeficientul de contingenţă C, 
coeficientul V al lui Cramer, coeficientul λ (vezi fiecare din aceşti 
coeficienţi). 
 

Mărimi ale corelaţiei la nivel ordinal. Categorie de mărimi 
statistice ce include: coeficientul γ al lui Goodman şi Kruskal, coeficientul 
d al lui Somer, τb al lui Kendall, coeficientul Δ al lui Spearman. 
 

Mărimile dispersiei. 1.Indicatori statistici ce oferă informaţii 
despre eterogenitatea/varietatea unei distribuţii de scoruri. 2.Mărimi care 
furnizează informaţii complete despre eterogenitatea sau omogenitatea unei 
distribuţii de scoruri, cuprinzând: indicele variaţiei calitative, amplitudinea 
şi amplitudinea intercuartilică, abaterea medie, varianta, abaterea standard, 
coeficientul de variaţie. 
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Mărimile tendinţei centrale. Mărimile statistice reprezentând 
întreaga distribuţie a scorurilor, arătând cea mai centrală valoare a 
distribuţiei sub forma unui singur număr sau a unei singure categorii. 
Principalele mărimi folosite pentru măsurarea tendinţei centrale sunt: 
media aritmetică, mediana şi modulul (Gheorghiu, 2004). 
 

Măsura tendinţei centrale (Vezi: mediană, medie, modul). 
 
Măsurare. (Vezi: nivel superior de măsurare, nivel interior de 

măsurare, scală sau nivel nominal de măsurare, scală sau nivel ordinal de 
măsurare, scală sau nivel de tip interval de măsurare, scală sau nivel de tip 
raport de măsurare). I.1. Exprimarea proprietăţilor, evenimentelor, 
obiectelor sau faptelor prin intermediul proprietăţilor sistemului de numere. 
2. Cuantificarea variabilelor. 3. Compararea unei variabile cu un standard. 
4. Plasare a unui item pe o scală de valori. II. III. Operaţia de „atribuire de 
numere sau simboluri unor caracteristici ale realităţii obiective sau 
subiective, în funcţie de anumite aspecte cantitative sau calitative care le 
caracterizează” (Popa, 2008). IV. Utilizarea unor instrumente sau a unor 
reguli de atribuire de numere unor obiecte sau evenimente (în Urbina, 
2009, după Stevens , 1946). 

  
Măsurare reactivă. Măsurare care modifică fenomenul studiat. În 

general, orice procedură de măsurare care face subiectul conştient de faptul 
că se desfăşoară un experiment poate fi suspectată de reactivitate. 

 
Măsurare repetată. Tehnică de eşantionare constând în testarea 

repetată a aceloraşi subiecţi (de două ori) asupra aceleiaşi variabile, 
interesul fiind focalizat pe schimbările apărute între cele două testări 
pretest şi posttest, rezultând perechi de rezultate. 
 

Măsură de împrăştiere. Indicator statistic ce permite aprecierea 
gradului de împrăştiere a unei variabile. Cunoaşterea gradului de 
împrăştiere măreşte puterea de predicţie a indicatorului de tendinţă centrală 
asociat. De exemplu, media are o putere de predicţie mai bună dacă este 
asociată cu o abatere standard mică. Fiecare tip de variabilă are anumiţi 
indicatori de împrăştiere adecvaţi. Pentru variabilele nominale se utilizează 
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IQV (indicele de variaţie calitativă) sau entropia, pentru variabilele 
ordinale se utilizează IQV sau un sistem de quantile, iar pentru variabilele 
continue sunt utilizate amplitudinea, abaterea standard, un sistem de 
quantile etc. 
 

Măsurători repetate (Vezi: factori de risc ai validităţii interne). 
Factor de risc la nivelul validităţii interne a experimentului constând în 
faptul că măsurătorile anterioare pot influenţa măsurătorile curente (sau 
ulterioare) mai ales în cazul utilizării unor probe psihologice identice sau 
cu similaritate crescută. 
 

Măsuri ale variabilităţii. (Vezi: abaterea standard, amplitudinea, 
amplitudinea intercuartilică, amplitudinea semi-intercuartilică, dispersia, 
suma pătratică). 

 
Media aritmetică. Rezultatul obţinut prin împărţirea sumei tuturor 

scorurilor dintr-o mulţime de scoruri la numărului total de scoruri din acea 
mulţime (Gheorghiu, 2004). Se poate determina pentru variabilele de tip 
interval sau raport (variabile numerice). Se notează cu X pentru media unui 
eşantion (media aritmetică a unei populaţii se notează cu μ) şi se calculează 
cu formula:  

 

 
unde:   = suma scorurilor, 

n= numărul total de scoruri. 
 

Media aritmetică pentru date grupate. Formula mediei in acest 
caz, devine: 

 

 
unde:    – media aritmetică pentru date grupate; 

fi – numărul de cazuri din fiecare interval; 
mi – centrul intervalului de interes; 
n – numărul de scoruri. 
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Media aritmetică ponderată. Media aritmetică a mai multor 
grupuri combinate. se notează cu  şi se calculează cu formula: 

 

 

 
unde:  ni - nivelul de scoruri din fiecare grup, 

 - media aritmetică a fiecărui grup, 
N - numărul total de scoruri. 

 
Media de sondaj. Reprezintă media aritmetică a unui eşantion 

(aleatoriu) dintr-o populaţie. Plecând de la premisa că există n date, {x1, x2, 
. . . , xn}, media de sondaj este (x1 + x2 + . . . + xn)/n. Este utilizată frecvent 
pentru estimarea mediei populaţiei. Valoarea aşteptată a mediei de sondaj 
este media populaţiei. Într-un sondaj cu repunere, abaterea standard a 
mediei de sondaj este egală:  

 

unde σ este abaterea standard a populaţiei iar n este volumul eşantionului.  

Într-un sondaj fără repunere, abaterea standard a mediei de sondaj 
este egală cu: 

 

unde primul factor reprezintă corecţia de populaţie finită, iar N este 
volumul populaţiei. Pentru , cele două formule devin egale (după: 
Clocotici, Stan, 2000).  

 
Media distribuţiei de eşantionare. Mărime statistică identică cu 

media populaţiei. 
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Media ponderată a procentajelor. Indicator utilizat în situaţia în 
care numărul de date (respectiv volumul eşantioanelor) este diferit (şi 
mediile sunt exprimate în procente), având formula: 

 

 

 
unde: mp% – media ponderată; 

∑R – suma răspunsurilor; 
N – volumul eşantionului. 

 
Media populaţiei (Vezi: media aritmetică şi media aritmetică 

ponderată). Este media numerelor dintr-o populaţie numerică. Această 
valoare este un parametru al populaţiei, spre deosebire de media calculată 
dintr-un eşantion, care este doar o estimaţie a parametrului (Clocotici, Stan, 
2000).  
 

Media redusă. Indicator statistic obţinut prin eliminarea unui 
procentaj din valorile extreme, sau a unui număr de valori extreme şi 
calcularea mediei aritmetice pentru valorile păstrate. Astfel, se obţine o 
influenţă mai mică a valorilor extreme, ca şi o fluctuaţie de sondaj mai 
mică în cazul distribuţiilor asimetrice. De reţinut faptul că în cazul 
distribuţiilor simetrice, media redusă este mai puţin eficientă decât media 
aritmetică. Media redusă poate fi o opţiune bună atunci când distribuţia de 
sondaj conţine valori aberante. Cazuri particulare sunt mediana (media 
redusă 100%) şi media aritmetică (obţinută ca o medie redusă 0%), 
(Clocotici, Stan, 2000).  
 

Mediana. „Valoarea de mijloc” a unei distribuţii de scoruri, astfel 
încât numărul de cazuri egale sau mai mici şi cele egale sau mai mari sunt 
repartizate într-o parte, respectiv cealaltă a valorii centrale, în mod egal. Se 
poate determina pentru variabilele numerice (de interval şi raport) cât şi 
pentru variabilele de nivel ordinal. Utilizată, în general, ca un indicator 
pentru tendinţă centrală, mediana oferă mai degrabă informaţii asupra 
repartizării observaţiilor (indicator de împrăştiere).  
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Medicină comportamentală. Domeniu interdisciplinar ce studiază 
variabilele biologice, psihologice şi sociale responsabile de apariţia 
tulburărilor mentale.  

Medie. Un termen suficient de vag, precizat de context. Uzual, 
reprezintă media aritmetică, dar poate desemna mediana, valoarea mod, 
media geometrică etc. 

Meta-analiză. 1.Analiză statistică a rezultatelor unor numeroase 
studii empirice, fiind diferită de analiza primară, care este analiza iniţială a 
datelor într-o cercetare, sau de analiza secundară care reprezintă 
reanalizarea datelor în scopul găsirii de răspunsuri la întrebarea iniţială de 
cercetare cu tehnici statistice noi sau de a răspunde la întrebări noi cu date 
vechi (Yang, 2000). 2.Metodă ce utilizează proceduri cantitative prin care 
sintetizează şi integrează o serie de rezultate obţinute în cercetarea 
ştiinţifică, într-un anumit domeniu, despre o temă specifică.  
 

Metacogniţie. Monitorizarea şi controlul procesului de învăţare 
(metareprezentări, metacunoştinţe, metaraţionare).  
 

Metaraţionare. A evalua raţionamentele în următoarele registre: 
metaraţionare procedurală, metaraţionare conceptuală, metaraţionare 
constructivă (Craşovan, 1999). 

 
Metaraţionare conceptuală. Cunoaşterea declarativă a naturii 

propriului raţionament. Este produs al dezvoltării.  
 

Metaraţionare constructivă. Capacitatea de reconstrucţie 
permanentă a propriului raţionament şi chiar a metaraţionării, fiind un 
proces de dezvoltare.  
 

Metaraţionare procedurală. Capacitatea de control a propriilor 
inferenţe, a propriilor deducţii, inducţii şi analogii (Macsinga, 2007). fiind 
un produs al dezvoltării.  
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Metareprezentare. Deprinderea de a analiza conştient şi voluntar 
modul în care s-a realizat engramarea cunoştinţelor, paşii urmăriţi, 
eficienţa unor strategii în comparaţie cu altele, anticiparea rezultatelor şi a 
analizei lor.  
 

Metoda. Procedeu regulat, explicit şi reproductibil necesar pentru 
soluţionarea unei probleme (Dincă, 2003; Sillamy, 2000). În psihologie 
metodele pot fi: 

a) de culegere a informaţiei; 
b) de prelucrare a informaţiei; 
c) de interpretare a rezultatelor; 
d) metode de investigaţie intensivă şi extensivă; 
e) metode de diagnoză şi prognoză; 
f) metode de cercetare; 
g) metode aplicative. 
 

Metoda abaterii medii. Utilizată pentru a indica precizia 
subiectului atunci când evaluează un stimul, constând în introducerea unui 
stimul standard fix şi a unei variabile – stimul care poate fi controlat de 
subiect. Subiectul are sarcina de a ajusta stimulul variabil până când acesta 
va avea aceeaşi valoare cu stimulul standard.  
 

Metoda Bonferroni (de corecţie a erorii setului de comparaţii). 
Este folosită în tehnica t de testare a ipotezelor, prin care se elimină eroarea 
setului de comparaţii controlând şansele de apariţie a erorii de tip I în cazul 
comparării a mai mult de două grupe, situaţie în care se calculează mai 
multe teste t. Corecţia se realizează prin împărţirea pragului de semnificaţie 
.05 la numărul de teste t care urmează a fi aplicat. 

 
Metodă clinică. Este de investigaţie psihologică şi medicală 

cuprinzând următoarele tehnici de investigaţie: interviul, chestionarul, teste 
proiective, observaţia. 
 

Metoda contrabalansării. Tehnică prin care se realizează 
controlul efectului repetiţiei prin neutralizarea ordinii de prezentare a 
condiţiilor experimentale în cazul administrării acestora aceluiaşi grup de 
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participanţi, fiind caracteristică designurilor cu măsuri repetate. (Vârga, 
2004). 
 

Metoda contra-balansării sau rotaţiei. Utilizată pentru anularea 
efectului ordinii de prezentare a condiţiilor experimentale în următoarea 
situaţie: număr limitat de subiecţi folosiţi în condiţii diferite; constă în 
alternarea prezentării stimulilor pentru fiecare subiect. 
 

Metodă experimentală (Vezi experiment şi tipuri de experiment). 
Tehnică de obţinere a informaţiilor prin utilizarea procedeelor 
experimentale.  

 
Metoda de condiţionare prin apropriere succesivă de răspunsul 

comportamental dorit (Vezi condiţionare prin apropiere succesivă).  
 
Metoda dublu-orb. Este utilizată în testarea clinică a 

medicamentelor sau în experimentele psihologice, în care nici medicul şi 
nici pacientul (participantul) nu cunosc substanţa administrată.  
 

Metoda eşantionării pe cote. Constă în alegerea elementelor din 
populaţia de interes prin încadrarea lor în anumite cote (sau prin indicarea 
frecvenţei alegerii indivizilor ce prezintă anumite caracteristici). 

 
Metoda eşantionării grupale (sau multistadiale). Modalitate 

probabilistică constând în alegerea unui eşantion de grupuri de nivelul cel 
mai înalt, apoi, din fiecare dintre acestea se alege un eşantion de nivelul 
doi, apoi de nivelul trei şi aşa mai departe. De exemplu: în cazul populaţiei 
unei ţări, în primul rând se alege un eşantion de judeţe, apoi dintre judeţele 
alese se alege un număr de localităţi, urmate de străzi, anumite imobile şi, 
dintre acestea, anumiţi indivizi. 
 

Metoda eşantionării fixe (panel). Permite obţinerea de eşantioane 
ce pot fi exploatate în mod repetat, pe timp îndelungat. Metodă aplicată 
pentru decelarea unor schimbări la nivelul populaţiei, într-un interval de 
timp relativ mare. 
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Metoda eşantionării la întâmplare. Aplicată în cazul unor 
populaţii omogene, în care elementele eşantionului sunt extrase la 
întâmplare din populaţia de interes. 
 

Metoda eşantionării prin voluntariat. Modalitate neprobabilistică 
de eşantionare bazată pe acordul voluntar al persoanelor de participare la 
cercetare. 
 

Metoda eşantionării simple aleatorii. Se realizează fie prin utili-
zarea tabelelor cu numere aleatoare fie prin intermediul calculatorului. 

 
Metoda interviului. Situaţie socială de schimb conversaţional între 

două persoane cu scopul culegerii de informaţii într-un cadru specificat 
(Weil-Barais, apud Dafinoiu, 1997). 
 

Metoda interviului clinic. Constă în obţinerea unor informaţii 
privind înţelegerea funcţionării psihologice a unui subiect prin focalizarea 
asupra trăirilor acestuia şi punând accent pe relaţia stabilită în cadrul 
situaţiei de interviu (Dafinoiu, 2002) 
 

Metoda Ioci. Tehnică mnemonică folosită la îmbunătăţirea 
memoriei seriale prin transformarea materialului de învăţat în serii 
succesive de imagini mentale. Reactualizarea informaţiei realizându-se 
prin vizualizarea traseului mintal prevăzut cu indicii de reactualizare. 
 

Metoda jurnalului. Utilizată în practica pedopsihologică şi 
pedopsihiatrică, constând în consemnarea zilnică a observaţiilor despre 
dezvoltarea copilului.  
 

Metoda limitelor. Este utilizată pentru determinarea diferenţei abia 
perceptibile, presupunând două etape: a) introducerea unui stimul 
subpragal care creşte treptat în intensitate până când subiectul îl poate 
detecta; b) introducerea unui stimul suprapragal care scade gradual în 
intensitate până când subiectul nu-l mai poate detecta. 
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Metoda observaţiei. M prin care se relevă diferite fapte, în mod 
natural, în baza cărora este posibilă formularea unei ipoteze care va fi 
supusă verificării experimentale (Moscovici, Buschini, 2007). 
 

Metoda observaţiei preferenţiale. Utilizată pentru cercetarea 
preferinţelor perceptuale ale copiilor, constând în prezentarea simultană a 
doi stimuli (sau obiecte) şi măsurarea timpului necesar copilului pentru a-şi 
fixa privirea pe fiecare obiect. Într-o altă variantă prezintă o serie de 
stimuli din care subiectul va trebui să aleagă un singur stimul. De exemplu, 
preferinţa pentru un anumit tip de hrană (cazul animalelor) sau preferinţele 
profesionale. 
 

Metoda Q sau metoda chestionarului. Utilizează chestionarele ca 
instrumente de colectare a datelor psihologice.  
 

Metoda raţională de construcţie a testului (elaborarea unui 
test). Metoda de formulare şi selectare a itemilor pentru construirea unui 
instrument de evaluare psihologică, strict bazat pe teorie. 
 

Metoda stabilirii diferenţelor dintre stimuli constanţi. 
Presupune introducerea unui număr de stimuli constanţi între care există o 
serie de diferenţe pe care subiectul trebuie să le identifice.  
 

Metoda stimulilor constanţi. Utilizată în determinarea pragului 
absolut, presupunând introducerea unui număr fix de stimuli care să se 
încadreze în pragul probabil. De ex.: indicarea de către subiect a stimulilor 
prezentaţi într-un procent mai mare de 50%. 
 

Metoda studiului copiilor adoptaţi. Studiul factorilor genetici 
implicaţi în determinarea comportamentului. Prin această metodă copiii 
sunt comparaţi cu părinţii naturali şi cu părinţii care i-au adoptat, astfel 
realizându-se separarea influenţelor genetice de cele ambientale.  
 

Metode calitative. Ansamblu de metode de cercetare a fenome-
nelor proceselor, activităţilor şi însuşirilor psihologice care nu pot fi 
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măsurate prin cifre. De exemplu: testele proiective, interviul liber, metoda 
biografică. 
 

Metode cantitative. Ansamblu de metode de cercetare a 
fenomenelor, proceselor, activităţilor şi însuşirilor psihologice utilizate în 
cazul variabilelor măsurabile prin cifre. 
 

Metode de eşantionare. Categorie de metode şi strategii de 
obţinere a unui grup (eşantion) de elemente reprezentative pentru populaţia 
din care fac parte şi de interes pentru cercetare. Pot fi probabilistice sau 
neprobabilistice. 
 

Metode de eşantionare probabilistice. Categorie de metode şi 
tehnici de obţinere a unui grup (eşantion) de elemente reprezentative 
pentru populaţia de interes conform teoriei probabilităţilor (fiecare element 
al populaţiei având şanse egale de a fi ales sau nu în eşantion). Astfel de 
metode sunt: eşantionare simplă aleatoare, eşantionare aleatoarea 
stratificată, eşantionare sistematică, eşantionarea cluster. 
 

Metode de eşantionare neprobabilistice. Categorie de tehnici de 
obţinere a unui eşantion de elemente reprezentative pentru populaţia de 
interes, prin alte metode decât cele probabilistice. Exemple de astfel de 
metode: eşantionarea pe cote, eşantioanele fixe (panel), eşantioanele de 
voluntari. 
 

Metodele de corelaţie (Vezi: tehnica/tehnicile de corelaţie). 
Categorie de tehnici utilizate pentru evaluarea măsurii în care două sau mai 
multe variabile sunt legate una de cealaltă (numite şi coeficienţi de 
corelaţie). Urbina (2009) consideră metodele de corelaţie utilizate pentru 
demonstrarea legăturii ca fiind instrumente: 

a) dintre scorurile obţinute la diferite teste, 
b) dintre scorurile obţinute la test şi variabile non-test, 
c) dintre scorurile unor părţi ale testului sau dintre itemi ai testului 
şi scorurile obţinute la întregul test, 
d) între scoruri parţiale sau scoruri ale itemilor şi variabile non-test, 
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e) între scoruri ale diferitelor părţi ale unui test sau diferiţi itemi ai 
unui singur test. 
 
Metode de minimizare a riscurilor expunerii la tratamentul cu 

placebo în cadrul studiilor clinice [(Vezi: alternativele metodologice la 
studiile controlate cu placebo, Declaraţia de la Helsinki privind utilizarea 
placebo, ghiduri internaţionale de referinţă în bioetica studiilor clinice şi a 
experimentelor cu subiecţi umani, informaţiile comunicate subiectului şi 
principiile consimţământului informat, metode de minimizare a riscurilor 
expunerii la tratamentul cu placebo în cadrul studiilor clinice, principiile 
bioetice în cercetarea pe subiecţi umani), www.emea.europa.eu]: 

a) informarea corectă, posibilitatea retragerii în orice moment a 
consimţământului de participare la studiu de pacient fără a oferi 
nici o explicaţie,  

b) posibilitatea retragerii în orice moment a pacientului din studiu 
atunci când investigatorul considera că aceasta este în interesul 
pacientului, 

c) selecţionarea adecvată a participanţilor la studiu (pe criterii de 
stabilitate clinică, excluderea celor cu risc cunoscut de heteroagre-
sivitate sau suicid etc.),  

d) împărţirea pe grupe terapeutice astfel încât un număr cât mai mare 
de pacienţi să primească tratament activ, cu o mai redusă 
posibilitate de a primi placebo;  

e) măsuri de protecţie pe perioada desfăşurării studiului precum: 
stabilirea unei persoane de contact din anturajul imediat al 
bolnavului (supraveghetor), permiterea unor medicamente 
concomitente adecvate pentru simptomatologia tranzitorie, 
limitarea duratei tratamentului cu placebo la strictul necesar, 
monitorizarea atentă cu identificarea rapidă a semnelor de agravare 
a bolii, un prag intervenţional scăzut cu iniţierea rapidă a medicaţiei 
active, 

f) posibilitatea intrării într-un studiu-extensie de tip "open label", cu 
durata acceptabilă, în cazul unei recăderi a bolii în timpul 
tratamentului dublu-orb controlat cu placebo.  
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Prin interzicerea studiilor cu placebo scade posibilitatea obţinerii de 
dovezi valide, ştiinţifice referitoare la evaluarea unor tehnici/produse 
medicamentoase noi şi eficiente în indicaţia respectivă în mod contrar 
intereselor publice, existând o permanentă necesitate pentru tehnici şi 
medicamente noi sau a unor alternative la cele utilizate în prezent. Prin 
validarea ştiinţifică a eficacităţii şi profilului siguranţei se asigura o 
evaluare credibilă a balanţei risc-beneficiu pentru noile 
tehnici/medicamente. În concluzie, în condiţiile în care se respectă şi este 
înţeleasă natura etică a studiilor placebo-controlate, poziţia CPMP 
(Committee for Proprietary Medicinal Products), a EMEA (European 
Agency for the Evaluation of Medicinal Products) este că studiile placebo-
controlate sunt necesare pentru sănătatea publică (EMEA, 2001). 
 

Mişcare aparentă. Iluzia de mişcare a doi stimuli luminoşi 
staţionari, care emit alternativ.  
 

Mişcare expresivă. Exprimarea manifestă a unor stări mentale prin 
forma şi intensitatea mişcărilor faciale şi posturale (mimică şi pantomi-
mică), mimică vocală, intonaţia vocii, postura corpului, diverse poziţii 
expresive ale corpului. 
 

Modalităţi ale variabilei. Stări diferite pe care le poate lua o 
variabilă într-un cadru experimental. Stările diferite ale variabilei 
implicând: prezenţa variabilei; valori diferite ale prezenţei variabilei 
[diferite intensităţi sau mărimi ale variabilei, de exemplu: intensitatea 
luminii (slabă sau puternică) este o variabilă cu două modalităţi; 
coeficientul intelectual (90, 95, 100, 105) este o variabilă cu patru 
modalităţi]; absenţa variabilei (în cazul grupului de control sau martor). 
 

Modalităţi de creştere a puterii statistice (Vezi puterea statistică). 
Necesitatea acestor modalităţi este determinată de puterea statistică scăzută 
a majorităţii cercetărilor. În acest scop, al creşterii puterii statistice, se pot 
aplica următoarele 12 modalităţi (Sava, 2004): 
 A. (referitoare la designul cercetării): 

1. folosirea unui număr mai mare de 
subiecţi; 
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2. realizarea unui design intragrup; 
3. apelul la covariabile; 
4. realizarea unui design cât mai simplu; 
5. considerarea variabilelor independente ca 

factori ficşi; 
6. utilizarea unei intensităţi adecvate a 

variabilelor independente; 
7. construirea de ipoteze unilaterale. 

 B. (referitoare la măsurările efectuate): 
8. utilizarea de scale numerice; 
9. transformări ale variabilelor; 
10. salvarea unor grade de libertate. 

 C. (măsurări exclusiv statistice): 
11. utilizarea de teste statistice puternice; 
12. calitatea măsurării variabilei dependente. 

 
Model mintal. Reprezentare mentală a unei situaţii concrete, fiind 

considerate structuri de cunoaştere utile în rezolvarea problemelor. 
 

Modelare. Strategie de producere a unor schimbări la nivelul 
personalităţii cu efecte asupra comportamentelor personale. 
 

Modelare comportamentală. Învăţarea de diferite comportamente 
prin imitarea sau observarea unui model simbolic. 
 

Modelul dublu orb. Model experimental în care nici cercetătorul 
nici participanţii (subiecţii) nu conştientizează condiţia experimentală la 
care sunt supuşi participanţii. 
 

Modelul terapeutic de evaluare (în Urbina, 2009, după Finn şi 
Tonsager). Model având o mare relevanţă în cadrul consilierii şi 
psihoterapiei unde clientul este singurul şi principalul utilizator al 
rezultatelor testului, testarea având scopul de a oferi clienţilor informaţii în 
scopul promovării înţelegerii de sine şi a dezvoltării personale pozitive. 
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Modul (valoare modală sau dominantă). Mărime a tendinţei 
centrale reprezentând punctul mediu al intervalului de valori cu cea mai 
mare frecvenţă. Valoarea cu cea mai mare apariţie (frecvenţă) dintr-un 
grup de valori obţinute în urma măsurării variabilelor nominale (Cramer, 
Howitt, 2006). 
 

Monitorizarea. Operaţia de supraveghere a evoluţiei studiului 
clinic; activitatea de conducere, înregistrare şi raportare în concordanţă cu 
protocolul şi procedurile standard de operare, cu reglementările legale în 
domeniu.  

Motiv social. Motiv învăţat şi specific unei anumite culturi şi care 
nu este esenţial pentru supravieţuire. De exemplu.: motivele sociale de 
cunoaştere, de putere, de afiliere.  
 

Multicoliniaritatea. (Vezi ortogonalitatea). Indicator statistic al 
regresiei multiple (opus ortogonalităţii) ce exprimă nivelul corelaţiei dintre 
variabilele independente (Popa, 2008). 

 
Multiplicitate în testarea ipotezelor. Dacă se verifică mai multe 

ipoteze alternative (în teste separate, evident), nivelul de semnificaţie real 
al testelor combinate este diferit de nivelul de semnificaţie al unui test 
individual. În aceste situaţii se recomandă aplicarea unei proceduri de 
comparaţie multiplă sau analiza varianţei.  
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N 
 

 
Neajutorare învăţată. Condiţie de neajutorare învăţată 

experimental prin expunerea subiectului la o traumă care nu poate fi 
evitată. În această situaţie, pe fondul incapacităţii de a controla situaţia, 
individul acceptă pur şi simplu situaţia aşa cum este.  
 

Nedeplasat(ă). Se spune despre o statistică pentru care deplasarea 
este zero.  
 

Nivel al unui factor. Prin nivel al unui factor se înţelege o valoare 
luată de factorul respectiv (factor este o variabila independentă dintr-un 
studiu). Un factor trebuie să aibă cel puţin două nivele pentru a putea 
evidenţia influenţa sa.  
 

Nivel alfa (Vezi nivel de încredere). Reprezintă probabilitatea ca 
un parametru să nu se afle în intervalul estimat. Probabilitatea de eroare a 
estimării.  

 
Nivel interior de măsurare. (Vezi : scală de nivel superior de 

măsurare, scală de tip nominal sau ordinal). Măsurare a datelor în 
psihologie realizată prin intermediul scalelor de tip nominal sau ordinal. 
 

Nivel superior de măsurare. (Vezi : măsurare a datelor în 
psihologie, nivel de măsurare de nivel interior, scală sau nivel de tip 
nominal, scală sau nivel de tip ordinal, scală sau nivel de tip numeric, scală 
sau nivel de tip raport, scale calitative, scale cantitative). Nivel de măsurare 
a datelor în psihologie realizat prin intermediul scalelor de tip interval sau 
de tip raport (nivel/ scală numeric). 

 
Nivel de încredere. (Vezi nivel alfa). Reprezintă probabilitatea ca 

intervalul estimat să conţină parametrul de interes.  
 

Nivel de interval. (Vezi variabilă/scală de interval). 
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Nivel de măsură. Ansamblu de proprietăţi matematice ale unei 
variabile determinat de procesul prin care variabila a fost măsurată 
(Gheorghiu, 2004). 

 
Nivel de semnificaţie (Vezi semnificaţie / semnificaţie statistică).  

 
Nivel nominal. (Vezi variabilă/scală nominală). 

 
Nivel ordinal.(Vezi variabilă/scală ordinală). 

 
Nivel de raport.(Vezi variabilă/scală de raport).  

 
Non-răspuns. În anumite studii (eşantion format prin apel 

telefonic, chestionar prin poştă etc.) se poate întâmpla ca unii subiecţi să nu 
răspundă. Numărul acestor non-răspunsuri poate influenţa 
reprezentativitatea eşantionului sau denatura predicţiile.  
 

Norma clasei. Standard educaţional de performanţă medie al unui 
grup de subiecţi de un anumit nivel, spre exemplu, studenţi din anul I la 
psihologie.  

 
Norma de internalitate. (Vezi bias de autoindulgenţă sau bias 

egocentric). Tendinţă de autovalorizare prin care oamenii oferă explicaţii 
interne pentru reuşitele personale, deşi aceste explicaţii nu sunt mai 
obiective decât cele externe (Dubois apud Ciccotti, 2007). 

 
Norma de reciprocitate. Mecanism prin care o persoană dă 

impresia că face o concesie atunci când revine cu o cerere mai rezonabilă 
(după ce, iniţial, a formulat o cerere extremă) şi prin care exercită o 
presiune crescută asupra unei alte persoane, astfel încât şi acesta va face o 
concesie (Ciccotti, 2007). 

 
Normalizarea scorurilor. Transformarea scorurilor pentru a avea 

aceeaşi semnificaţie, în termenii poziţiei, ca şi atunci când ar proveni dintr-
o distribuţie normală (Urbina, 2009). 
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Normă/interpretarea testului în raport cu norma. Norma 
reprezintă performanţa obţinută la test sau comportamentul tipic obţinut al 
unuia sau mai multor grupuri de referinţă şi prezentate în forma unor tabele 
cu statistici descriptive de tipul: abaterii standard, distribuţiei de frecvenţă 
şi mediei (Urbina, 2009). 

 
Norme convenabile (în construcţia testelor). Norme cu utilitate 

limitată, stabilite de cei care elaborează testele, în baza unui grup de 
subiecţi disponibili în momentul realizării testului sau din motive de 
promptitudine ori a unor resurse financiare limitate. 

Deoarece astfel de norme au un nivel de reprezentativitate foarte 
scăzut pentru populaţiile de interes (normele fiind frecvent stabilite, pe 
lângă motivele prezentate anterior şi datorită accesibilităţii unor categorii 
de subiecţi, de exemplu, studenţii dintr-o grupă sau subgrupă a anului I de 
studii) este necesară specificarea naturii acestor norme potenţialilor 
utilizatori ai testului. 

 
Norme de grup. Standarde de conduită acceptate de către membrii 

grupului pe baza consensului grupal, putând deveni normă socială. 
 
Norme de subgrup. Procedură în construirea eşantioanelor noi 

„pentru cazul unor populaţii larg definite în care normele pot fi raportate 
cumulat sau pot fi separate în norme de subgrup” (Urbina, 2009), în special 
în situaţia în care sunt reprezentative pentru categoriile lor, în termeni de: 
etnie, nivel educaţional, ocupaţie, sex, vârstă sau pentru orice variabilă cu 
impact semnificativ asupra scorurilor la test sau care permite comparaţii 
având un grad mare de interes. 

 
Norme interne ale grupului. Categorie de norme în baza cărora se 

evaluează performanţele unei persoane comparativ cu grupul/grupurile de 
referinţă adecvate (Urbina, 2009). 

 
Norul de puncte (diagrama de împrăştiere sau scatterplot), 

(Vezi diagrama de împrăştiere). Reprezentarea asocierii dintre două 
variabile, într-un grafic biaxial în care fiecare axă corespunde uneia dintre 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

153 
 

cele două variabile, pe abscisă fiind variabila independentă, iar pe ordonată 
variabila dependentă.  
 

Notaţii de bază ale corelaţiei (după Urbina, 2009).  
Pentru variabila X: 

X = scor al variabilei X, 
x = X-X, scorul abaterii variabilei X, 
Sx = abatere standard a lui X,  
Zx = scor standard al variabilei X, 
 
         X - X 
Zx =  
  Sx 
 

Pentru variabila Y: 
y = scor al variabilei Y. 
y= Y – Y, scorul abaterii variabilei Y, 

Sy = abaterea standard a lui Y, 

Zy = scor standard al variabilei Y, 
 

          Y-Y 
Zy=  
  Sy  
 
r2

xy = coeficientul de determinare, coeficient care arată proporţia de 
dispersie comună a celor două variabile, 

 
Notaţii, formule de bază şi abrevieri în psihologie: 
X = un singur punct al datelor sau o singură valoare reprezentând în 

general un scor brut. 
∑ = sumă din …. 
N = mărimea populaţiei. 
n = mărimea eşantionului (numărul total de cazuri existent într-o 

distribuţie), reprezentând, în general, numărul de persoane sau numărul de 
scoruri. 
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                 ∑ x 
Mx sau X = media lui X =  
     n 

 

Mdn = mediana = percentila 50. 
μ = media populaţiei.  
Q1= primul punct de cuartilă = percentila 25. 
Q3= al treilea punct de cuartilă = percentila 75. 

  Q1 – Q3 = amplitudinea intercuantilică (AIQ). 
 AIQ ÷ 2 = amplitudinea semi – intercuartilică. 
 
          ∑(X- M)2 
 s2 = dispersia eşantionului =  
              n - 1 
 
       ∑(X - μ )2 
 σ 2 = dispersia populaţiei =  

         N 
  
 s sau SD = abaterea standard a eşantionului = √ s2  
 σ = abaterea standard a populaţiei = √ σ 2  

  
Număr în valoare absolută. Valoarea numărului indiferent de 

semnul algebric (+ sau -), (Goleţ, 1997). 
 

Numere reale. Numerele pozitive şi negative cuprinse între - ∞ şi 
+ ∞. Includ atât numerele întregi (pozitive şi negative), cât şi fracţiile sau 
numerele cu zecimale (Goleţ, 1997). 
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O 
 

 
Obicei. 1.Orice răspuns învăţat sau dobândit. 2.Activitate devenită 

automată prin exersare constantă şi de lungă durată. 
 

Obiect social. Element constitutiv al unui grup sau al unei 
comunităţi, reprezentat de un om sau un grup de oameni.  
 

Obiectivul cercetării. Reprezintă starea finală definită a unei 
probleme. De ex., în studiile clinice controlate se pot fixa următoarele 
obiective: identificarea eficienţei unei intervenţii psihoterapeutice sau 
medicamentoase; testarea teoriei schimbării.  
 

Obişnuinţă. Adaptare la un stimul. 
 

Observator. Persoană care observă un anumit fenomen, eveniment 
sau fapt. De exemplu un comportament. 
 

Observaţia naturală. Cercetare în care observarea subiecţilor are 
loc în mediul lor natural de evoluţie, astfel încât comportamentul 
subiecţilor să nu fie influenţat în nici un fel. 
 

Ogiva. Reprezentarea grafică a frecvenţelor cumulate sau a 
procentelor cumulate ale unei distribuţii de frecvenţe pentru variabilele de 
interval sau de raport (Gheorghiu, 2004). 
 

Omogenitate. Similaritate între grupuri, între membrii unui grup, 
între informaţii sau variabile. Grad redus de variabilitate.  
 

Omologie comportamentală. Corespondenţa existentă între tipare 
comportamentale aparţinând mai multor specii. 
 

Ontogeneză. Procesul de formare a subiectului uman, a persoanei 
şi de dezvoltare a psihicului şi conştiinţei individuale. 
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Organizare figură fond. Prin structura şi funcţia sa, creierul uman 
selectează un număr limitat de stimuli dintr-o gamă variabilă şi complexă 
care ne asaltează/bombardează permanent. Din această mulţime de stimuli 
(vizuali, olfactivi, auditivi, tactili), cei care sunt selectaţi vor forma câmpul 
perceptual al subiectului. Cei neselectaţi vor forma un fond în planul 
secund al percepţiei. În acest mod percepem mai clar şi mai repede acele 
structuri (câmpuri) perceptuale care ne atrag atenţia. În absenţa raportului 
cu fondul în care se încadrează, obiectele nu pot fi percepute cu acurateţe.  
 

Organizare perceptuală. Mod de structurare organic a stimulilor, 
pe fondul unei tendinţe naturale a creierului în strânsă legătură cu 
următoarele funcţii de grupare şi organizare: similaritate, proximitate, 
continuitate, completarea formei. 

 
Organizaţie de Cercetare prin Contract (OCC). Poate fi 

persoană sau organizaţie (comercială, academică sau de altă natură) 
contractata de sponsor pentru a realiza una sau mai multe sarcini şi funcţii 
în cadrul unui studiu clinic.  

 
Ortogonalitate. Fapt statistic ideal, dar greu realizabil, în analiza 

statistică multivariată (fiind o excepţie datorată complexităţii relaţiilor 
dintre variabilele realităţii socio-umane), exprimând absenţa oricărei relaţii 
dintre două variabile (corelaţie „zero”). Concept opus multicoliniarităţii 
(Popa, 2008). 
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P 
 

 
Paradigma cercetător – practician (Vezi: experimentul cu un 

singur subiect). Paradigmă recent dezvoltată în comunitatea ştiinţifică, prin 
care psihologul cercetător reprezintă totodată şi psihologul practician, cel 
care va aplica rezultatele cercetării ştiinţifice (David, 2006).  

 
Paradigmă. 1. În filozofia ştiinţei, mod central şi global de 

abordare şi analiză a fenomenelor, evenimentelor şi faptului ştiinţific. O 
paradigmă poate impune un tip de explicaţie a faptului ştiinţific ce va fi 
acceptată sub rezerva că, în perioadele de criză ale ştiinţei, se poate 
schimba. 2. Ansamblul de legi, teorii, aplicaţii ale teoriilor acceptate ca 
fiind adevărate de către oamenii de ştiinţă 3. Plan de cercetare bazat pe 
concepte specifice.  
 

Paradoxul consistenţei. Se referă la faptul că, deşi percepem 
comportamentul unei persoane ca fiind constant în diferite situaţii, 
cercetările arată că acest comportament variază în funcţie de situaţie. 
 

Paradoxul lui Simpson. Se referă la faptul că ceea ce este adevărat 
pentru părţi nu este în mod necesar adevărat şi pentru întreg.  
 

Parametru (Vezi: statistică, statistică inferenţială, statistică 
descriptivă). I. Proprietate numerică a unei populaţii. Astfel media 
populaţiei este un parametru al populaţiei. Cunoaşterea valorii adevărate a 
parametrului face inutilă operaţiunea statistică de estimare a acestuia 
dintr-un eşantion. Cum, de regulă, valoarea unui parametru nu este 
cunoscută, acesta se va estima prin valoarea unei statistici (estimatorul 
parametrului) calculate dintr-un eşantion. II.1. Proprietate numerică sau 
calitativă a unei populaţii. 2. Variabilă constantă într-un experiment, dar 
modificabilă de la un experiment la altul. 3. Constantă care intră în ecuaţia 
unei curbe ce reprezintă o anumită funcţie psihologică. III. Numere exacte 
care se pot obţine doar în situaţia în care populaţia este stabilă şi 
circumscrisă, astfel încât toţi membrii săi să poată fi descrişi, de exemplu 
toţi studenţii anului II de studii.  



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

158 
 

Parametru statistic. Expresie numerică sau non-numerică a unor 
fenomene, procese sau dimensiuni psihice, referitoare la datele populaţiei. 
 

Participant. Termen utilizat în ultimul timp în cercetările şi 
studiile din psihologie, înlocuind termenul de subiect. 
 

Pattern. Configuraţie, model, tipar de acţiune, comportament sau 
procesare cognitivă. 

 
Părţile implicate în procesul testării (Urbina, 2009): (1) autorii 

(concep, pregătesc, dezvoltă şi difuzează testele prin publicare, fie pe cale 
comercială, fie în publicaţii de specialitate), (2) editura (publică testele, le 
promovează prin publicitate şi asigură comercializarea lor), (3) recenzorii 
testului (realizează critica evaluativă a testelor din punct de vedere tehnic şi 
practic), (4) utilizatorii testului care „au responsabilitatea ultimă pentru 
utilizarea şi interpretarea adecvată a testului”, (5) examinatorii/administra-
torii testului (persoane calificate ce administrează testul unui singur individ 
sau unui grup), (6) persoanele testate (subiecţi sau participanţi), (7) 
persoanele care scorează testul (realizează calcularea răspunsurilor brute 
ale persoanei testate şi le transformă în scoruri ale testului, fapt realizabil 
fie printr-o scorare obiectivă sau mecanică fie aplicând judecăţi de 
evaluare), (8) persoanele care interpretează scorurile obţinute la test. 

 
Pedeapsă condiţionată. Asocierea stimulului în mod repetat cu o 

pedeapsa va determina scăderea răspunsurilor comportamentale urmărite. 
 

Pedeapsă pozitivă. Aplicarea de stimuli aversivi sau negativi 
pentru reducerea frecvenţei comportamentului nedorit, patologic.  
 

Percentil. 1. Mod de organizare a scorurilor (rezultatelor) unui test 
psihologic în care un grup de scoruri (rezultate) este împărţit într-o sută de 
părţi egale. De exemplu, P51 reprezintă poziţia (punctul) în care se 
încadrează 51% din cazuri sau situaţii dintr-o distribuţie de scoruri. 2. 
Scoruri prin care se reflectă rangul sau poziţia performanţei unui individ la 
un test prin compararea cu un grup de referinţă (ceilalţi subiecţi testaţi). 
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Percept. Experienţa conştientă asupra actului perceptual sau 
impresia asupra unui lucru perceput. 
 

Percepţie subliminală. Percepţie produsă de stimuli (vizuali) 
insuficient de puternici pentru a impresiona un receptor, care totuşi 
influenţează comportamentul. Formă de reflectare mentală inconştientă.  
 

Perechi artificiale. Tehnică de eşantionare folosită în obţinerea 
eşantioanelor independente, constând în intervenţia experimentatorului 
pentru realizarea celor două grupe. De exemplu, pentru aplicarea unor noi 
metode de învăţare este necesară utilizarea unui grup de elevi de calitate 
similară, obţinut prin aplicarea unui test de cunoştinţe. În urma rezultatelor 
obţinute, elevii de pe primele două locuri vor fi distribuiţi în grupe diferite, 
după care se va proceda la fel şi cu următorii doi clasaţi, ş.a.m.d. 
 

Perechi naturale. Tehnică de eşantionare în obţinerea 
eşantioanelor dependente (perechi) prin utilizarea caracteristicilor ce există 
în mod natural în populaţia de interes. De exemplu, obţinerea a două grupe 
de subiecţi prin distribuirea fraţilor astfel încât o grupă să includă primii 
născuţi, iar a doua grupă ultimii născuţi. 
 

Performanţă. 1. În evaluarea psihologică, scorurile (rezultatele) 
obţinute la un anumit test. 2. În psihologia experimentală, eficacitatea unui 
instrument (aparat, dispozitiv) de măsurare. 3. Rezultat excepţional într-un 
anumit domeniu sau la o anumită probă (psihologică, sportivă, de lucru). 
 

Perioadă latentă. Perioada/intervalul de timp cuprins(ă) între 
acţiunea stimulului şi apariţia răspunsului. 

 
Perioadă refractară absolută (sau perioadă refractară). 

Perioadă ce urmează imediat după descărcarea celulei nervoase şi în care 
celula nu mai poate fi excitată.  
 

Persoană. Noţiune cu referire la toţi indivizii umani, caracterizaţi 
din punct de vedere al reţelei de statusuri şi valori sociale. (Termenul se 
utilizează când se subliniază apartenenţa individului la grup). 
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Personalitate. Concept care din punct de vedere structural 
reprezintă un sistem de atribute, valori şi norme sociale care definesc 
subiectul uman în ipostazele sale de subiect care epuizează cognitiv lumea 
(subiect epistemic), care transformă şi acţionează asupra realităţii (subiect 
pragmatic) şi subiect dotat cu capacitatea de a recepta şi de a produce 
valori (subiect axiologic). 
 

Personalitate de bază. Trăsături de personalitate şi comportamente 
specifice subiecţilor umani dintr-o anumită cultură.  

 
Pierderea participanţilor (vezi factori de risc ai validităţii 

interne). Factor de risc la nivelul validităţii interne a experimentului 
constând în renunţarea din diferite motive a participanţilor la continuarea 
studiului ori hotărârii experimentatorului de a diminua eşantioanele, 
devenind o sursă de eroare. Este specific cercetărilor longitudinale şi a 
celor cu măsurători repetate pe intervale mari de timp.  

 
Placebo. Tratament administrat grupului de control, în studiile 

experimentale, care nu conţine substanţă activă. 
În studiile controlate cu placebo, varianta în care subiecţii primesc 

fie produsul investigat, fie placebo, baza de comparaţie pentru evaluarea 
eficacităţii şi a profilului de siguranţă pentru noul medicament este 
reprezentată de o substanţă inactivă, fapt ce conferă: măsura absolută a 
eficacităţii substanţei investigate, un maximum de abilitate în discernerea 
reacţiilor adverse (la produsul investigat) de evenimente legate de boala de 
bază sau de afecţiuni intercurente; un studiu liber de presupuneri şi de 
concluzii bazate pe factori externi studiului (incontrolabili); o expunere a 
unui număr minim de subiecţi, deoarece puterea statistica este mai mare în 
comparaţie cu studiile care utilizează control activ (asupra acestui aspect 
vom reveni); minimizarea expectaţiilor asupra evoluţiei bolii din partea 
subiectului şi a investigatorului (EMEA, 2001). Desigur, studiile controlate 
cu placebo comportă şi unele riscuri prezentate pe parcursul acestui volum. 

  
Plan de reactualizare. Mod de optimizare a procesului de reactua-

lizare prin fixarea unui set de indicii pentru facilitarea recuperării informa-
ţiilor din memorie. 
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Plan experimental intra-subiecţi. Situaţie în care una sau mai 
multe variabile independente sunt variabile intra-subiecţi, situaţie în care 
fiecare subiect este evaluat la fiecare nivel al factorului evidenţiind 
diferenţele dintre subiecţi. Planurile intra-subiecţi măresc puterea testelor 
de semnificaţie.  
 

Plan experimental între-subiecţi. Situaţie în care variabilele 
independente sunt variabile existente între-subiecţi.  

 
Plan factorial. Concept utilizat în contextul planificării experimen-

tale, astfel încât se poată evalua influenţele mai multor factori şi a 
interacţiunilor dintre factori asupra unei variabile dependente. Se consideră 
că un plan factorial este complet atunci când se fac determinări 
experimentale pentru fiecare combinaţie posibilă de nivele ale factorilor. 
De asemenea, există şi posibilitatea reducerii numărului de determinări şi, 
astfel, anumite combinaţii de nivele nu sunt studiate, situaţie în care se 
utilizează planuri factoriale particulare: pătrate latine.  
 

Poligon de frecvenţă. Reprezentare grafică a distribuţiilor de 
frecvenţă pentru variabile de interval sau de raport, oferind aceeaşi 
informaţie ca şi histogramele utile mai ales prin imaginea generală asupra 
unei distribuţii de frecvenţă. Dacă frecvenţele sunt relative, atunci se obţine 
poligonul frecvenţelor relative care permite aproximarea procentajului de 
observaţii situate între două valori x, similar utilizării densităţii de 
probabilitate. Dacă frecvenţele sunt (relative) cumulate, se obţine poligonul 
frecvenţelor (relative) cumulate, care permite, similar funcţiei de repartiţie, 
aproximarea quantilelor distribuţiei (Gheorghiu, 2004).  

 
Populaţie. Totalitatea entităţilor care pot fi subiecţi, fenomene, 

evenimente, fapte sau date ce constituie un grup şi prezintă interes pentru 
studiu (Hârnăveanu, C., 2000).  
 

Populaţie statistică. Totalitatea elementelor de aceeaşi natură cu 
trăsături distinctive şi definitorii comune şi care fac obiectul unui studiu 
statistic.  
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Populaţie ţintă. Grup de interes într-o cercetare la nivelul căreia 
cercetătorul doreşte să obţină concluzii.  

 
Postulat. Termen, enunţ exprimând o propoziţie de bază care se 

cere admisă, nefiind nici demonstrabilă şi nici evidentă prin ea însăşi (cum 
este cazul axiomei), dar care este necesară la stabilirea unui sistem 
deductiv.  
 

Potenţial. Capacitate latentă (psihologică) de a efectua o activitate 
sau de a realiza un act comportamental.  
 

Potenţial de acţiune. Impuls nervos specific răspunsului celulei la 
excitanţi. Modificarea potenţialului electric din nervi şi muşchi corelată cu 
activitatea.  
 

Potenţial de repaus. Diferenţa de potenţial dintre cele două feţe ale 
membranei celulare, având valoarea de – 90 mV (Pieron, 2001).  
 

Powerstatim. Program de calcul a puterii statistice şi a mărimii 
efectului (Sava, Măricuţoiu, 2008). 

 
Prag absolut. Valoarea / intensitatea de la care un stimul poate 

determina o senzaţie dintr-un procent de 50% din încercări.  
 

Prag de semnificaţie sau de încredere. Pragul în baza căruia (a 
valorii acestuia) se respinge sau nu ipoteza nulă. Valoarea acestui prag a 
fost stabilită de Fisher la .05, ceea ce înseamnă că: „există probabilitatea de 
maxim 5% de a obţine din întâmplare datele observate pornind de la 
premisa că ipoteza nulă este adevărată”. Se disting trei înţelesuri ale 
noţiunii de semnificativitate: 1. statistic (p< .05); 2. practic; 3. clinic sau 
valoric. Grilă referitoare la valorile pragului de semnificaţie statistică, p, 
acceptate de comunitatea ştiinţifică: 
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> 0.05 nesemnificativ 

0.01 – 0.05 semnificativ 

0.001 – 0.01 foarte semnificativ 

< 0.001 extrem de semnificativ 

 
Prag de stimulare. Valoare a pragului de la care stimulul produce 

efect.  
 

Prag psihologic. Stimulul cu cea mai mică intensitate care produce 
un răspuns (reacţie) observabil. 

 
Prag α (Vezi: decizie statistică, decizie statistică unilaterală, 

decizie statistică bilaterală, eroare de tip I, eroare de tip II, eroare de tip III, 
putere statistică, mărimea efectului, prag de semnificaţie). Are valoarea 
maximă acceptată, α = 0,05 şi reprezentând nivelul maxim de probabilitate 
acceptat de comunitatea ştiinţifică în vederea respingerii ipotezei de nul. 

 
Precizie. Măsură a acurateţei unui estimator privind valoarea 

adevărată a unui parametru. Exprimată uzual în termeni de imprecizie şi 
asociată cu eroarea standard a estimatorului.  
 

Predicţie. 1.Elaborarea unei judecăţi / enunţ în baza înţelegerii 
principiilor care guvernează un fenomen sau formularea unui enunţ despre 
consecinţele probabile ale unui eveniment. 2.Interpretare statistică a 
personalităţii, având la bază probabilitatea ca anumite rezultate ale testelor 
reprezintă indicatori ai trăsăturilor particulare.  

 
Predicţie diferenţială. Sintagmă utilizată pentru situaţia în care 

scorurile obţinute la test duc la subpredicţii – ori suprapredicţii referitoare 
la performanţa la criteriu a unui subgrup în comparaţie cu alt sub grup. 

 
Preferinţă indicată de pantă (Vezi validitate diferenţială, 

Urbina,2009). 
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Preferinţă indicată de interceptare (Vezi predicţie diferenţială, 
Urbina, 2009).  

 
Pregananţă. În gestaltism, tendinţa structurilor sau formelor 

mentale către simplitate, semnificaţie şi completitudine.  
 
Premisă. Fiecare din primele două judecăţi ale unui silogism în 

baza cărora se obţine concluzia (Marcu, 2002). 
 
Pretest.1.Test de exersare administrat subiecţilor pentru a se 

obişnui cu procedeele utilizate într-o testare psihologică. 2. Aplicarea 
repetată a unui test în mai multe eşantioane ale unei populaţii pentru 
obţinerea unui standard. 
 

Prima facie. Evidenţă care sprijină concluzia la o privire sumară, 
imediată. La o analiză mai profundă, s-ar putea să existe o altă explicaţie 
(Marga, 2002).  

 
Principiul acurateţei. Principiu folosit în analiza factorială pentru 

selecţia numărului adecvat de factori conform căruia este necesară 
obţinerea unui model suficient de adecvat realităţii existente. 
 

Principiul economiei ocitologice. Principiu ştiinţific de interpre-
tare conform căreia sunt de preferat cele mai simple explicaţii ale unui 
fenomen, în defavoarea unora complexe. 
 

Principiul economiei ontologice (Principiul simplităţii sau al 
economiei ontologice, numit şi briciul lui Ocam). Principiu ştiinţific de 
interpretare potrivit căruia sunt de preferat cele mai simple explicaţii ale 
unui fenomen, în defavoarea unora complexe.  
 

Principiul parcimoniei. Principiu folosit la selecţia numărului 
adecvat de factori în analiza factorială, conform căruia variabilele trebuie 
să fie influenţate de un număr cât mai mic de factori. 
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Principiile bioetice în cercetarea pe subiecţi umani [(Vezi: 
alternativele metodologice la studiile controlate cu placebo, Declaraţia de 
la Helsinki privind utilizarea placebo, ghiduri internaţionale de referinţă în 
bioetica studiilor clinice şi a experimentelor cu subiecţi umani, informaţiile 
comunicate subiectului, metode de minimizare a riscurilor expunerii la 
tratamentul cu placebo în cadrul studiilor clinice, principiile consimţămân-
tului informat), www.emea.europa.eu.]:  

a. Cercetările cu subiecţi umani se desfăşoară în baza 
principiilor ştiinţifice acceptate şi pe dovezile obţinute prin 
experimente de laborator şi pe animale,  

b. Studiile pe subiecţi umani au un protocol aprobat de o 
Comisie de Etică,  

c. Studiile clinice sunt realizate şi coordonate de personal 
calificat şi supervizate de un specialist care are 
responsabilitatea finală,  

d. Riscul la care se expune subiectul poate fi justificat prin 
importanţa cercetării,  

e. Interesele subiectului expus în cadrul studiilor clinice sunt 
întotdeauna înaintea intereselor societăţii,  

f. Păstrarea confidenţialităţii,  

g. Realizarea cercetării precede evaluarea riscurilor la care 
sunt supuşi subiecţii în comparaţie cu beneficiile aşteptate,  

h. Consimţământul informat este exprimat liber, în scris, 
participanţii fiind informaţi asupra scopului, metodelor, 
beneficiilor şi riscurilor în mod anticipat,  

i. Eliminarea posibilei situaţii de dependenţă a participanţilor 
la studiu de persoana care realizează cercetarea (psihologi, 
medici),  

j. Obţinerea consimţământul de la aparţinătorii legali pentru 
participanţii care nu pot exprima acordul (în cazul unor 
deficienţe fizice sau mentale), 
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k. În cazul participanţilor copii, consimţământul lor trebuie 
obţinut împreună cu cel al reprezentantului legal,  

l. Prezenţa în protocol a unei declaraţii etice, în care este 
specificat faptul că principiile Declaraţiei de la Helsinki 
sunt respectate în timpul cercetării clinice,  

m. Se acceptă pentru publicare doar rezultatele obţinute din 
studiile care sunt realizate în conformitate cu Declaraţia de 
la Helsinki, cercetătorii având obligaţia să publice 
rezultatele corecte obţinute din cercetarea clinica. 

 
Principiile consimţământului informat în cercetările pe subiecţi 

umani (www.emea.europa.eu.):  
a. Să fie obţinut în mod liber de la fiecare subiect înainte de 

participarea acestuia la studiu,  
b. Subiectul este liber să se retragă din studiu în orice moment, 
c. Consimţământul subiectului este întotdeauna aprobat de o Comisie 

de Etică,  
d. Asupra subiectul nu se exercită constrângeri sau influenţe pentru a 

participa la cercetare,  
e. Subiectul este informat într-un limbaj inteligibil, accesibil acestuia,  
f. Se acordă suficient timp subiectului pentru a decide dacă participă 

la studiu, 
g. Cazurile de urgenţă trebuie stipulate clar în protocol şi aprobate de 

Comisia de Etică,  
 
Probabilitate (Vezi teoria probabilităţii). Probabilitatea relativă de 

apariţie a unui eveniment sau fenomen dintr-un complex de fenomene ori 
evenimente de acelaşi fel. 

 
Probabilitatea teoretică a unui eveniment. Raportul dintre 

numărul cazurilor favorabile (m) şi numărul cazurilor egal posibile (n). Se 
notează cu Pr(E) şi se calculează cu formula: 
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Procedura cercetării. Descrierea foarte clară şi detaliată a 

întregului demers al cercetării, astfel încât orice cercetător din comunitatea 
ştiinţifică să poată reproduce cercetarea. În acest scop vor fi prezentate 
următoarele aspecte: protocolul (descrierea clară şi precisă a intervenţiilor 
experimentale); modalităţile de asigurare a rigorii şi integrităţii 
intervenţiilor; posibilele evenimente adverse (David, 2006).  
 

Procedura P-P plot. Procedură grafică pentru testarea normalităţii 
variabilei dependente, reprezentând grafic relaţia dintre proporţia 
cumulativă a distribuţiei şi proporţia cumulativă pentru un număr de 
diferite distribuţii teoretice, incluzând şi distribuţia normală. Distribuţia 
variabilei de interes este normală în situaţia în care distribuţia corectată se 
suprapune peste linia dreaptă a distribuţiei teoretice, sau chiar în situaţia în 
care nu se abate grav de la linia distribuţiei teoretice. 

 
Procent. Numărul de cazuri dintr-o categorie a unei variabile 

împărţit la numărul de cazuri din toate categoriile variabilei respective, 
rezultatul fiind înmulţit cu 100. Se notează cu % şi se calculează cu 
formula (Clocotici, Stan, 2000):  

 

 
unde: f - frecvenţa sau numărul de cazuri în fiecare categorie;  

n - numărul total de cazuri (numărul de cazuri din toate categoriile) 
 

Procent cumulat. Suma procentelor compusă din procentul de 
cazuri dintr-un interval de clasă şi din toate intervalele precedente. 
 

Procent de exactitate (Pe). Indicator utilizat pentru compararea 
datelor într-o formă procentuală, având formula (Clocotici, Stan. 2000): 
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unde: Pe – procent de exactitate; 

Rc – răspunsuri corecte; 
Rmax – numărul maxim de răspunsuri corecte. 

 
Procentaj de sondaj. Procentajul elementelor dintr-un eşantion 

(aleatoriu) care au o anumită proprietate. Ca indicator statistic, este utilizat 
frecvent pentru estimarea procentajului elementelor cu aceeaşi proprietate 
din populaţie. Valoarea aşteptată a procentajului de sondaj este procentajul 
din populaţie, în cazul în care eşantionul este simplu aleatoriu sau aleatoriu 
cu repunere.  

 

Produs de investigat. Tehnică de intervenţie psihoterapeutică sau 
forma farmaceutica a unei substanţe active ori placebo care este testată sau 
folosită ca referinţă în cadrul studiului în perioada ce precede 
acceptarea/autorizarea şi introducerea acestora în tratamentul unor 
afecţiuni.  

Profilul testului. Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute de 
subiecţi la una sau mai multe testări şi care indică valorile pozitive sau 
negative ale trăsăturilor psihologice sau ale altor componente evaluate, 
prezentate într-un tabel.  
 

Program de întărire la interval variabil. Modalitate de întărire a 
unui răspuns comportamental la intervale variabile de timp.  
 

Program de întărire în proporţie variabilă. Modalitate de 
întărire discontinuă (sau parţială) a unui răspuns comportamental în care 
întărirea se realizează după un anumit număr de răspunsuri. În această 
modalitate subiectul este recompensat după o serie de răspunsuri 
comportamentale variabile ca număr, dar care se încadrează într-o medie 
stabilită.  
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Proiect de cercetare. Plan operaţional elaborat pentru obţinerea de 
răspunsuri referitoare la întrebările specifice ale cercetării, de a asigura şi 
re-asigura cititorul (publicul de specialitate, finanţatorul, etc.), de 
validitatea metodologiei cercetării utilizate, de acurateţea şi corectitudinea 
rezultatelor. 
 

Proporţie. Numărul de cazuri dintr-o categorie a unei variabile 
împărţit la numărul de cazuri din toate categoriile variabilei respective 
(Gheorghiu, 2004). Se notează cu p şi se calculează cu formula: 

 

 , unde: 

p - proporţie; 
f - frecvenţa sau numărul de cazuri în fiecare categorie; 

 
Proporţie (procentaj) din populaţie. Indicator al populaţiei, care 

arată proporţia elementelor din populaţie având o anumită proprietate.  
 

Protocol. Descriere a obiectivului (obiectivelor), modului de 
desfăşurare, metodologiei, consideraţiilor statistice şi organizării studiului.  

Protocol experimental. Listă cuprinzând etapele şi procedeele 
experimentale pe care le va parcurge un subiect. 
 

Prototip. Exemplar unic al unei categorii ce prezintă caracteris-
ticile generale şi esenţiale ale unei situaţii. 
 

Psihodiagnoză. Identificarea şi încadrarea nosografică a tulbură-
rilor mentale prin tehnici şi procedee specifice (Răşcanu, R., 2003).  
 

Psihogramă. Reprezentarea grafică a profilului psihologic al unui 
subiect. 
 

Psihologie empirică. Psihologie bazată pe experiment şi 
observaţie, deosebindu-se astfel de cea raţională, bazată pe deducţii 
(operaţii) logice. 
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Psihologie experimentală. Ramură a psihologiei având ca obiect 
studiul comportamentului, proceselor şi însuşirilor psihice în laborator sau 
aplicarea metodelor experimentale pentru rezolvarea unor procese 
psihologice. 
 

Psihometric. Orice tip de măsurare sau testare psihologică. 
 

Psihometrie. Ramură a psihologiei având ca obiect aplicarea şi 
dezvoltarea tehnicilor şi procedeelor de măsurare şi testare psihologică.  
 

Psihotehnică. Disciplină ce are în vedere selecţia profesională cu 
ajutorul testelor 
 

Punct estimat. Calcularea unei singure valori pentru un eşantion şi 
folosită pentru aprecieri asupra parametrului respectiv la nivelul populaţiei 
de referinţă. 

 
Punctum proximum. Punctul cel mai apropiat în care un obiect 

poate fi văzut clar (≈ 25 cm la adulţi). 
 
Punctum remotum. Punctul cel mai îndepărtat în care un obiect 

poate fi văzut fără acomodare (peste 15 m). 
 

Punctul mediilor. Într-o diagramă de împrăştiere prin punctul 
mediilor se înţelege punctul care are drept coordonate mediile aritmetice al 
variabilelor considerate.  
 

Putere statistică (Vezi modalităţi de creştere a puterii statistice). 
Reprezintă capacitatea cercetării de a identifica efectul investigat în 
populaţie (Everitt, Howell, 2005a; David, 2006). În situaţia unei puteri 
statistice mici este posibilă identificarea efectului eroare de tip I, în schimb 
în cazul unei puteri statistice mari există posibilitatea identificării unor 
efecte foarte mici, apărând astfel falşi pozitivi. Valoarea optimă a puterii 
statistice prescrise într-o cercetare este de .80, ea putând fi calculată după 
formula:  
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Pst = 1- β, unde 
 

 Pst = puterea statistică; 
 β = eroare de tip II, a cărei valoare stabilită convenţional şi 

aprioric este de .20. 
 Puterea statistică a unei cercetări poate fi adaptată/modificată în 

funcţie de următorii trei indicatori: 1. mărimea efectului; 2. pragul de 
semnificaţie; 3. volumul eşantionului. 
 

Puterea unui test (Vezi puterea statistică). Noţiune referitoare la 
testarea ipotezelor. Puterea unui test, referitor la o ipoteză alternativă, este 
probabilitatea ca în test să se respingă, în mod corect, ipoteza nulă atunci 
când ipoteza alternativă este adevărată. Puterea unui test este data de 
formula (Sava, 2004): 

 
1-β, unde: 

 
β este riscul unei erori de speţa a II-a.  
Puterea testului depinde de test, de nivelul de semnificaţie, de 

volumul eşantionului, de repartiţia populaţiei şi de alţi factori.  
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Q 
 
 

Quantilă. Quantila de ordin q a unei liste de valori numerice este 
cel mai mic număr astfel încât o proporţie q de elemente ale listei sunt mai 
mici sau cel mult egale cu el. Problema determinării quantilei de un anumit 
ordin se complică atunci când lista de valori reprezintă un eşantion dintr-o 
anumită populaţie, deoarece valoarea calculată drept quantilă trebuie să se 
refere la populaţie şi nu la eşantion, realizând, în acest mod, o estimaţie a 
quantilei din populaţie. Formulele utilizate de diverse aplicaţii dedicate 
prelucrărilor statistice pot fi diferite (diferenţele nu sunt însă majore), astfel 
încât valorile furnizate sunt diferite pentru acelaşi set de intrări. Diferenţa 
porneşte de la ipoteze suplimentare considerate (distribuţie uniformă, 
distribuţie normală etc.) care se reflectă în formule de interpolare diferite. 
Motiv pentru care, în aceste situaţii, se aplică următoarea regulă: valorile 
furnizate de astfel de programe se utilizează ca atare cu menţionarea 
programului utilizat. Pentru quantila de ordin p se utilizează notaţia qp 

(după: Clocotici, Stan, 2000). 
 

Quartilă. Oricare dintre cele trei valori care împart un grafic de 
distribuţie a frecvenţei în patru grupe de frecvenţă egală. De exemplu: 
prima quartilă (Q1) este egală cu 25 de percentile (P25), a doua quartilă, 
Q2= P50 şi Q3 = P75. Ansamblul quartilelor realizează o împărţire a datelor 
în patru seturi de volume egale. Quartila a doua este mediana distribuţiei 
(Clocotici, Stan. 2000).  
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R 
 

 
Randomizare. Metodă de distribuire întâmplătoare a participan-

ţilor în condiţiile/grupele experimentale. 
 

Randomizare în bloc. Metodă de balansare prin alocarea aleatoare 
a participanţilor la experiment, în care fiecare bloc include o ordine 
aleatoare a condiţiilor, existând în mod necesar tot atâtea blocuri câte 
condiţii sunt aplicate subiecţilor cu scopul construirii unor grupuri 
comparabile (Vîrga, 2004). Este folosită în design-ul inter-grupuri şi cu 
măsurători repetate.  
 

Rang. 1. Număr ce indică poziţia unei valori (aparţinând unui 
subiect/element) într-o serie ordonată (crescător sau descrescător) de valori 
(elemente/subiecţi) în funcţie de un criteriu stabilit apriori. 2. Rangul (R) 
unei colecţii de date este diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă 
(R = X maxim – X minim), (Hohn, 2007). 
 

Rang percentil. Indicator pentru poziţia relativă a unei persoane în 
cadrul unui grup definit, reprezentând, într-o repartiţie de valori numerice, 
proporţia numerelor care sunt mai mici sau egale cu numărul considerat. 
Indicatorul este utilizat pentru fixarea locului ierarhic ocupat de un 
element. De exemplu, dacă un student are media anuală 8,42 şi 74% dintre 
studenţi au medii mai mici sau egale cu 8,42, atunci rangul percentil al 
studentului este 74. 
 

Raport. Rezultatul obţinut în urma împărţirii numărului de cazuri 
dintr-o categorie a unei variabile la numărul de cazuri dintr-o altă categorie 
a variabilei de interes. Se calculează cu formula: 

 

Raport =  , unde: 

 
fi = numărul de cazuri din categoria i; 
fj= numărul de cazuri din categoria j. 
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Raportul F pentru covarianţă. Indicator utilizat în ANCOVA 
pentru evaluarea utilităţii covarianţei (utilitatea covarianţei fiind înţeleasă 
ca fiind contribuţia acesteia la relevarea semnificaţiei relaţiei dintre 
variabila dependentă şi factori - variabilele independente), (Sava, 2004). 

 
Rata de descoperire falsă. În situaţia testării unei colecţii de 

ipoteze, rata de descoperire falsă este proporţia ipotezelor nule respinse în 
mod eronat (raportul dintre numărul de erori de tip I şi numărul de ipoteze 
nule respinse), cu convenţia că rata de descoperire falsă este zero dacă nu 
s-a respins nici o ipoteză nulă.  
 

Rata de non-răspuns. Reprezintă proporţia de non-răspunsuri din 
eşantionul planificat. O rată mare de non-răspuns conduce la o deplasare de 
non-răspuns.  
 

Rată. Rezultatul obţinut în urma împărţirii numărului de cazuri 
reale la un număr de cazuri posibile ale variabilei de interes într-o perioadă 
de timp precizată. Rezultatul obţinut se exprimă în promile (‰), prin 
înmulţirea cu 1000. Formula, în acest caz, are forma: 

 
Rată (‰) =  

 
Raţionament. O succesiune logică de judecăţi care duc la o 

concluzie (Marga, 2002). De exemplu: deducţia, inducţia, raţionamentul 
matematic. 
 

Raţionament abstract. Capacitatea de înţelegere a relaţiilor dintre 
evenimente, fapte, obiecte, de a opera ca simboluri şi concepte (Marga, 
1991). 
 

Răspuns. Orice tip de: activitate motorie (de ex. reflexele), 
activitate glandulară (de ex. comportamentul consecutiv acţiunii 
hormonilor de urgenţă, ori a altor categorii de hormoni), activitate mentală 
– procesele mentale, determinate de stimuli specifici. 
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Răspuns condiţionat. Tip de răspuns învăţat la un stimul (sunetul 
clopoţelului sau prezenţa luminii) asociat repetat cu primirea hranei. 
Exemplul clasic îl reprezintă salivaţia câinelui la sunetul clopoţelului în 
experimentele lui Pavlov. 
 

Răspuns de orientare. Orientarea atenţiei către o sursă de 
stimulare prin implicarea diferenţială a tuturor stimulilor prin identificarea 
naturii acelor stimuli.  

 
Răspuns incompatibil. Tip de răspuns care nu se poate exercita 

simultan cu un alt răspuns. Un exemplu de răspuns incompatibil îl 
constituie mişcarea de flexare a unui muşchi care nu se poate realiza în 
acelaşi timp cu mişcarea de extensie a aceluiaşi muşchi.  
 

Răspuns necondiţionat. Răspuns fiziologic sau comportamental, 
determinat de acţiunea unui stimul necondiţionat. 
 

Răspuns tip „luptă sau fugi”. Tip de răspuns comportamental prin 
care organismul este pregătit în situaţii extreme, de urgenţă. Presupune o 
reacţie complexă a sistemelor endocrin şi nervos la stimulii cu potenţial 
extrem sau periculos din mediu. 
 

Răspunsuri diferenţiale. Răspunsuri diferite produse de un anumit 
stimul dintr-o gamă complexă de stimuli. 
 

Reactivitate. Tendinţa subiecţilor de schimbare a comportamen-
tului atunci când îşi dau seama că sunt observaţi. 
 

Reactualizare bazată pe indiciu. Utilizarea unui indiciu (de 
reactualizare) ce facilitează recuperarea unei informaţii din memorie.  
 

Reactualizare condiţionată/dependentă de context. Reactuali-
zarea informaţiei sau a unui eveniment este condiţionată de refacerea 
contextului în care s-a realizat engramarea, fixarea informaţiei respective. 
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Reacţie întârziată. Reacţie în care răspunsul psihologic sau motor 
nu apare imediat după simulare datorită fie proceselor de prelucrare a 
informaţiilor (cazul experimentelor de discriminare), fie datorită vitezei de 
transmitere a influxului nervos (uneori în condiţii patologice). 
 

Realism experimental. Convingerea participanţilor la experiment 
că experienţele la care participă sunt reale, indiferent dacă au sau nu validi-
tate ecologică. Pentru aceasta, procedeele experimentale trebuie să fie reale 
şi să îi determine pe participanţi să se comporte cât mai normal şi spontan. 
 

Realism naiv. Certitudinea că lucrurile percepute reprezintă 
singura realitate, convingere contrazisă de argumentele aduse de fizică şi 
psihologie prin explicarea iluziilor optice (Marga, 1991).  
 

Realitate mixtă. Amestecarea spaţiilor/lumilor virtuală şi actuală 
(trecerea reciprocă între aceste două „realităţi”) în cadrul comunicării prin 
internet (blogging), (Tan, 2008). 
 

Realitate psihologică. Mod de percepţie a realităţii specifice 
fiecărui subiect. 
 

Recodare. Restructurarea şi reorganizarea informaţiilor, în 
memoria de scurtă durată, în funcţie de semnificaţia acestora pentru 
subiectul uman (proces cognitiv). 
 

Recompensă amânată. Obţinerea recompensei după o anumită 
perioadă de la efectuarea corectă a unei sarcini. 
 

Recompensă primară. Orice formă de recompensă care permite 
satisfacerea unei nevoi primare, elementare, fiziologice.  
 

Reflectarea datelor. Tehnica/modalitatea de transformare a datelor 
brute de re-scalare pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare (normalizarea 
distribuţiei) ale unor teste statistice (Clocotici, Stan. 2000). Reflectarea 
unor date, de exemplu şirul A = {5, 6, 8, 12, 14, 19} se realizează prin 
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adăugarea cifrei 1 la valoarea maximă a şirului, iar din valoarea obţinută 
(20) se va scădea fiecare valoare din şir rezultând A = {15, 14, 12, 8, 6, 1}.  
 

Reflex. Reacţie involuntară şi automată a activităţii nervoase la o 
excitaţie exterioară, luând forma contracţiei musculare ori a secreţiei 
glandulare.  

 
Regiune de respingere. În cursul testării ipotezelor statistice, 

regiunea de respingere este formată din mulţimea acelor valori la care 
apartenenţa statisticii testului conduce la respingerea ipotezei nule.  

 
Regresia către medie. Se presupune că se măsoară două variabile 

(cum ar fi înălţimea tatălui şi a unui fiu) pentru elementele unei populaţii 
statistice şi că între acestea există o corelaţie pozitivă (cum este de aşteptat 
între înălţimi). Dacă, pentru o observaţie, prima valoare măsurată este peste 
medie, atunci şi cea de a doua valoare tinde să fie deasupra mediei, dar la o 
distanţă mai mică în unităţi abateri standard decât prima valoare. Pentru 
exemplul considerat, ar rezulta că fiii părinţilor înalţi tind să aibă o înălţime 
mai apropiată de medie (regresia către medie). În cazul unei corelaţii 
negative, apropierea este din celălalt sens (după: Clocotici, Stan, 2000).  
 

Regresia multiplă. Metodă de predicţie a valorilor unei variabile 
dependente (numită în această tehnică criteriu) pornind de la valorile mai 
multor variabile independente (numită în acest caz predictor) având la bază 
corelaţia multiplă a variabilelor şi în care căutăm o linie care să 
aproximeze cel mai bine tendinţa norului de puncte al distribuţiei 
variabilelor implicate. În acest tip de regresie avem mai mulţi coeficienţi 
beta (β în valoarea lor standardizată în scoruri z), calculaţi cu coeficientul 
de corelaţie parţială, după eliminarea influenţei variabilelor introduse 
anterior în ecuaţie, aceasta având forma (Popa, 2009): 
 

Y’= ai+b1*X1+b2*X2+b3*X3+..........+bk*Xk unde, 
 

Y’ - valoarea estimată pentru variabila criteriu, 
ai - punctul de origine al liniei, 
b1, b2, b3.....bk – coeficienţii beta pentru cele k variabile predictor, 
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X1, X2, X3,.....Xk – valorile celor k variabile predictor. 
 
Regresia multiplă pas cu pas (Vezi: regresia multiplă standard, 

regresia multiplă secvenţială sau ierarhică). Metodă de introducere a 
setului de variabile predictor în ecuaţia de regresie, utilizată în situaţia în 
care există un număr mare de predictori a căror contribuţie exactă la 
corelaţia de ansamblu cu variabila dependentă nu este cunoscută, motiv 
pentru care este deseori utilizată în studiile exploratorii (Popa, 2009).  

Această metodă are trei variante: 
a) selecţia anterogradă, 
b) selecţia pas cu pas, 
c) selecţia retrogradă. 

 
Regresia multiplă secvenţială sau ierarhică (Vezi: regresia 

multiplă standard, regresia multiplă pas cu pas). Metodă de introducere a 
setului de variabile predictor în ecuaţia de regresie, în care variabilele 
independente sunt introduse în ecuaţie într-o anumită ordine, în funcţie de 
decizia analistului (Popa, 2009). 

 
Regresia multiplă standard. Metodă de introducere a setului de 

variabile predictor în ecuaţia de regresie în care toate variabilele predictor 
sunt introduse în ecuaţie, iar efectul fiecărei variabile predictor este evaluat 
după şi independent de efectul tuturor celorlalte variabile introduse 
anterior. Astfel, efectul fiecărei variabile independente (predictor) este 
evaluat doar prin contribuţia propie la explicarea variabilei dependente 
(Popa, 2009). 

 
 Regresia simplă. Metodă de predicţie a valorilor unei variabile 
dependente (numită criteriu în această tehnică statistică) pornind de la 
valorile unei variabile independente (numite predictor), şi prin care căutăm 
o linie care să aproximeze cel mai bine distribuţia punctelor de intersecţie 
pentru cele două variabile. 

Ecuaţia pentru dreapta de regresie simplă are forma: 
 

Y’= axy+bxy*X, unde: 
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Y’- valoarea estimată pentru criteriu, 
axy - punctul de origine al liniei (valoarea lui Y’ pentru X=0), şi este 

o expresie a erorii de estimare (valorile reziduale), 
bxy - coeficientul care dă unghiul de înclinare a liniei (panta), 
X – valoarea variabilei predictor. 
 
Regresia statistică (Vezi factori de risc ai validităţii interne). 

1.Factor de risc la nivelul validităţii interne a experimentului constând în 
influenţa unei variabile (regresia statistică) asupra scorurilor obţinute la 
pre-test şi post-test , tradus prin tendinţa scorurilor extreme ale distribuţiei 
variabilelor de a se apropia de media distribuţiei, concomitent repetării 
evaluării. Astfel, scorurile ridicate ale unei variabile pot scădea (sau 
scorurile scăzute pot creşte) datorită regresiei statistice (repetării 
măsurătorii) şi nu datorită intervenţiei experimentale. (Vîrga, 2004). 2. 
Metodă de predicţie cât mai exactă a performanţelor din viitor pe baza unor 
indicatori din trecut şi prezent.  

Tipuri de regresie: 
a) regresie logistică (binară); 
b) regresie logit; 
c) regresie logistică multinominală; 
d) regresia logistică ordinală; 
e) regresie predictivă; 
f) regresie explicativă; 
g) regresie liniară simplă; 
h) regresie multiniară. 

 
Regresie cu scop explicativ. Metodă utilizată pentru explicarea 

influenţei unui set de factori asupra unei variabile, unui criteriu în 
condiţiile existenţei unei relaţii cauzale între acestea.  

 
Regresie cu scop predictiv. Metodă utilizată pentru a prezice 

performanţele viitoare ale unui grup de oameni pe baza unuia sau a mai 
multor indicatori actuali (numiţi predictori). 
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Regresie liniară simplă. Tip de regresie bazată pe un singur 
predictor. De exemplu: estimarea performanţei şcolare pe baza 
coeficientului de inteligenţă. 
 

Regresie logistică (binară). Tip de regresie în care predictorul 
poate fi orice variabilă (indiferent de scala de măsurare), iar criteriul poate 
fi numai variabile dihotomice. 
 

Regresie logistică multinominală. Tip de regresie în care 
predictorul poate fi orice tip de variabilă (indiferent de scala de măsurare), 
iar criteriul poate fi numai variabile nominale (exclus dihotomice). 
 

Regresie logistică ordinală. Tip de regresie în care predictorul 
poate fi orice variabile (indiferent de scala de măsurare), iar criteriul numai 
vriabile ordinale (de exemplu scalele de tip Likert cu 5 clase). 
 

Regresie logit. Tip de regresie în care predictorul poate fi numai 
variabile de tip nominal, iar criteriul numai variabile dihotomice. 
 

Regresie multiliniară. Tip de regresie bazată pe includerea mai 
multor predictori în ecuaţie. De exemplu, estimarea performanţei şcolare 
pe baza coeficientului de inteligenţă, a motivaţiei şcolare, a nivelului de 
educaţie al părinţilor. 
 

Regulă de decizie. Amplitudine de valori în statistica testului, 
numită zonă critică sau de respingere, care determină respingerea ipotezei 
de nul. 

 
Regula excluderii categoriilor. Regulă ce specifică faptul că 

categoriile unei variabile trebuie să se excludă reciproc una pe alta, astfel 
încât un caz să nu aparţină decât unei singure categorii (Gheorghiu, 2006).  
 

Regula exhaustivităţii categoriilor. Regulă ce specifică existenţa 
unei singure categorii pentru fiecare treaptă/manifestare a unei variabile, 
astfel încât un caz poate face parte dintr-o singură categorie (Gheorghiu, 
2006).  
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Regula lui Kaiser. Regulă în selecţia factorilor conform căreia vor 
fi selectaţi un număr de factori comuni egali cu numărul de eigenvalue care 
sunt mai mari decât unu. Altfel spus, se vor reţine acei factori care au o 
putere explicativă mai mare decât o singură variabilă (având în vedere că 
această variabilă este compusă atât din factori comuni, factori specifici şi 
erori de măsurare). 
 

Regula omogenităţii categoriilor în termenii procedeului de 
cercetare urmărit. Proprietăţile comune cazurilor repartizate în aceeaşi 
categorie trebuie să fie mai importante în raport cu scopurile cercetării 
decât proprietăţile care diferenţiază acele cazuri. 
 

Regula sensului teoretic. Clasificările trebuie să aibă sens teoretic, 
astfel încât categoriile trebuie să poată fi folosite pentru explicaţie şi 
înţelegere (Gheorghiu, 2006).  

 
Regulile (criteriile) măsurării uninominale. 1. Regula excluderii 

categoriilor. 2. Regula exhaustivităţii categoriilor; 3. Regula omogenităţii 
categoriilor; 4. Regula (importanţei) sensului teoretic. 
 

Relaţia de asociere/corelaţie. (Vezi: relaţie, variabilă, dispersie 
aleatorie, legătură funcţională, modalităţi ale variabilei, relaţie cauzală, 
corelaţie). Tip de relaţie care măsoară intensitatea legăturii existente între 
două variabile dependente (V.D.), sau variaţiile unei variabile dependente 
(V.D.) în raport cu variaţiile unei alte variabile dependente (V.D.). 

 
Relaţia de interacţiune (Vezi: interacţiune, relaţie, relaţie cauzală, 

relaţie de asociere). Se spune că există interacţiune între doi factori, A şi B, 
când variaţia variabilei dependente (V.D.) în funcţie de factorul A nu este 
aceeaşi în funcţie de modalitatea adoptată de factorul B (Rateau, 2004). Un 
caz de interacţiune este următorul exemplu: Performanţa în învăţare (V.D.) 
este influenţată de modul în care este prezentată informaţia: vizual sau 
auditiv (două modalităţi ale V.I.), performanţa fiind crescută semnificativ 
când informaţia este prezentată visual. 
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Relaţia de tip liniar. (Vezi: multicoliniaritatea, ortogonalitate). 
Particularitate esenţială a analizei multivariate fundamentate pe asumarea 
existenţei unei relaţii de tip liniar între variabile luate două câte două 
(Popa, 2009).  

 
Relaţie. 1. Legătură, conexiune, raport. 2. Conexiune între două sau 

mai multe elemente (Marcu, 2002). 
 
Relaţie cauzală (Vezi: relaţie, variabilă, variabilă independentă, 

variabilă dependentă, modalităţile variabilei). 1. Tip de relaţie 
experimentală în care variabila independent (V.I.) cauzează (acţionează, 
determină, provoacă) modificări la nivelul variabilei dependente (V.D.). 
De exemplu: variaţia intensităţii luminii (V.I.) cauzează variaţii la nivelul 
vitezei de recunoaştere a unei serii de reprezentări grafice (V.D.). 2. Două 
variabile sunt în relaţie de cauzalitate dacă modificarea valorii uneia dintre 
ele (cauza) produce modificarea valorii celeilalte (efectul) cu precizarea 
faptului că, nu există nici o legătură între relaţia de cauzalitate şi relaţia de 
asociere din statistică - două variabile pot fi asociate statistic fără existenţa 
unei relaţii de cauzalitate între ele, în timp ce două variabile în relaţie de 
cauzalitate pot avea o corelaţie nesemnificativă statistic (Clocotici, Stan, 
2000). 3. Influenţa variabilei independente (care provoacă, determină) 
asupra variabilei dependente, exprimată prin „cantitatea” de efect 
cuantificabilă la acest ultim tip de variabilă. Relaţie ce presupune 
îndeplinirea a trei condiţii: covarierea, ordinea în timp, eliminarea cauzelor 
alternative. 

 
Relaţie cauzală directă. Relaţie de cauzalitate între variabila 

independentă şi variabila dependentă prin care scăderea variabilei 
independente determină scăderea variabilei dependente. 
 

Relaţie cauzală inversă. Relaţie de cauzalitate între variabila 
independentă şi variabila dependentă prin care creşterea variabilei 
independente determină scăderea variabilei dependente. 

 
Relaţie liniară [pentru cazul corelaţiei (Vezi: metodele de 

corelaţie, corelaţie liniară)]. Se consideră relaţie liniară relaţia existentă 
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între două variabile pentru situaţia în care direcţia şi rata schimbării unei 
variabile sunt constante în raport cu schimbările existente pentru cealaltă 
variabilă.  

 
REP test. Grilă de repertoriu a constructelor de rol (elaborată de 

Kelly) pentru evaluarea sistemului de constructe personale. 
 
Replicare. Reprezentarea unui studiu şi obţinerea de rezultate 

identice (în baza datelor publicate asupra unui anumit studiu, mai precis a 
procedurii). 
 

Reprezentare enactivă. Modalitate de reprezentare internă a 
experienţei imediate, non-verbală, prin intermediul căreia individul îşi 
reprezintă lumea prin acţiuni şi răspunsuri motorii. 
 

Reprezentare grafică (grafic). 1. Imagine spaţială având caracter 
convenţional care, prin diferite mijloace plastice de prezentare, scoate în 
evidenţă ceea ce este caracteristic, specific şi esenţial pentru evoluţia feno-
menului studiat a schimbărilor structurale ale fenomenului, a proporţiilor şi 
corelaţiilor cu alte fenomene din acelaşi registru sau calitativ diferite. 2. 
Metodă intuitivă, prezentă în analiza descriptivă a datelor având mai multe 
tipuri (în funcţie de tipul de date): a) histograma în cazul datelor numerice; 
b) diagrama cu coloane, în cazul datelor nominale sau ordinale; c) diagra-
ma circulară, în cazul datelor nominale; d) poligonul frecvenţelor, pentru 
prezentarea vizuală a distribuţiilor de frecvenţă în cazul variabilelor de tip 
interval şi raport; e) ogivă, pentru date de tip interval sau de raport; f) dia-
grame de împrăştiere („diagrame ale norilor de puncte” sau 
„scatergrame”). pentru prezentarea vizuală a corelaţiei dintre două 
variabile măsurate la nivel de interval sau de raport. 
 

Respondent. Persoana care răspunde la întrebările unui chestionar.  
 

Reziduu/”reziduri” (Vezi analiza reziduală). Reprezintă diferenţa 
dintre o valoare observată şi valoarea prognozată de un model. Se poate 
reprezenta sub forma unei diagrame prin intermediul căreia, în regresia 
liniară, se evidenţiază inadecvarea modelului.  
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Rol de „subiect bun”. Tendinţa participanţilor la experiment de a 
adopta o acţiune în funcţie de ceea ce cred că aşteaptă cercetătorul.  
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S 
 

 
Sarcină ireversibilă. Sarcină experimentală care poate fi aplicată o 

singură dată fiecărui participant. 
 

Scalare. Metodă psihometrică având următoarele înţelesuri: a) 
elaborare de scale psihologice; b) transformarea rezultatelor iniţiale ale 
unui test în valori ce permit o interpretare mai uşoară; c) poziţionarea 
adecvată a unui item pe o scală psihologică. 
 

Scalarea multidimensională. Tehnică multivariată, exploratorie 
utilizată pentru a realiza proximităţile dintre obiecte într-un spaţiu redus 
dimensional (dimensiunile – axele – acestui spaţiu constituie criteriile – 
variabilele – latente care stau la baza stabilirii proximităţii dintre obiecte). 
 

Scală. I. Instrument de măsură cuprinzând totalitatea reperelor ce 
reprezintă valori ale unei mărimi care se măsoară. În psihologie se folosesc 
următoarele tipuri de scale: nominală, ordinală, de proporţii şi de interval 
(ultimele două sunt numite şi scale numerice). II. (Urbina, 2009), (1) 
Sensul specific şi precis în psihometrie: „grup de itemi relevanţi pentru o 
singură variabilă, aranjaţi în ordinea dificultăţii sau a intensităţii”. (2) Test 
alcătuit din câteva părţi, de exemplu Scala de inteligenţă Stanford – Binet. 
(3) Subtest sau un set de itemi din cadrul unui test ce măsoară o 
caracteristică distinctă şi specială, de exemplu scala Depresiei (din cadrul 
Inventarului Multifazic de Personalitate Minnesota/MMPI). (4) Grup/arie 
de subteste având o caracteristică comună, de exemplu scalele verbale din 
testele de inteligenţă Wechsler. (5) Instrument separat format din itemi 
având scopul evaluării unei singure caracteristici, de exemplu Internal – 
External Locus of Control Scale. (6) Un tip de sistem numeric utilizat 
pentru evaluarea sau raportarea valorii unei dimensiuni măsurate, de 
exemplu o scală de la 1 la 5, la care 1 reprezintă dezacord puternic iar 5 
acord puternic. 
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Scală calitativă (Vezi: tehnici statistice neparametrice). Categorie 
de scale de măsurare a datelor în psihologie ce cuprinde scalele de tip 
nominal şi de tip ordinal, adecvată tehnicilor neparametrice (Iluţ, 1997). 

 
Scală cantitativă (Vezi: tehnici statistice parametrice). Categorie 

de scale de măsurare a datelor în psihologie ce cuprinde scalele de tip 
interval şi de tip raport, adecvată tehnicilor statistice parametrice 

 
Scală de atitudine. Probă destinată măsurării atitudinilor. Scale de 

evaluare a atitudinilor au fot elaborate de Likert (1932), L. Thurstone 
(1929) şi de L. Guttman (1950), (Pieron, 2001). 

  
Scală de densitate. Reprezintă gradaţiile axei verticale a unei 

reprezentări grafice (histogramă) ce au corespondent procentaje pe unitate 
de axă orizontală. Scala de densitate măsoară cât de dense sunt observaţiile 
la nivelul fiecărui interval X.  

 
Scala de Evaluare a Funcţionării Sociale şi Profesionale 

(SEFSP). Instrument ce permite evaluarea funcţionării sociale şi 
profesionale pe un continuum de la funcţionarea excelentă la funcţionarea 
deteriorată grosier. Include deteriorările în funcţionare datorate limitelor 
fizice şi cele datorate deteriorărilor mentale (deteriorarea se ia în 
considerare doar dacă este consecinţa directă a unor probleme de sănătate 
mentală sau somatică). 
 

Scală de Funcţionare a Apărării. Permite evaluarea defensei 
psihice a subiectului uman, a nivelelor de apărare, a caracterului 
disfuncţional, patologic sau adaptativ, funcţional (American Psyhiatric 
Association, 2000). 
 

Scală de interval (sau nivel de interval). Scală în care intervalele 
dintre două modalităţi succesive sunt întotdeauna egale între ele: diferenţa 
dintre 1 şi 2 este egală cu cea dintre 7 şi 8, fapt ce permite aplicarea tuturor 
operaţiilor aritmetice (adunare, scădere, înmulţire, împărţire). Exemplu: 
viteza, greutatea, înălţimea, timpul, notele etc. 
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Scală de raport (sau nivel de raport). Acest tip de scală 
reprezintă un caz particular al scalei de raport prin prezenţa valorii nule (0) 
ce arată absenţa fenomenului studiat motiv pentru care este rar folosită în 
ştiinţele umane, preferându-se utilizarea scalei de interval. Exemplu: dacă 
un participant ar obţine valoarea 0 la un test ce investighează procesele 
cognitive logice, ar fi absurd să afirmăm că participantul respectiv este 
ilogic. 

 
Scală dihotomică. Scală care are numai două modalităţi.  
 
Scală Likert. Scală de măsurare ordinală cu 5, 7 sau 9 diviziuni. 

 
Scală nominală (sau nivel nominal). Scale specifice variabilelor 

ale căror modalităţi grupate în cel puţin două categorii au doar scop 
descriptiv, referindu-se la denumirea datelor, fără ierarhie, obţinute fără 
atribuirea de valori numerice. Exemple: răspunsurile „da-nu”, genul 
participanţilor, categoriile socio-economice. 
 

Scală ordinală (sau nivel ordinal). Tip de scală prin care categoria 
modalităţilor variabilei studiate se realizează prin atribuirea unui ordin de 
mărime, permiţând ordonarea modalităţilor de la cea mai mare la cea mai 
mică, de la cea mai puternică la cea mai slabă, de la cea mai scundă la cea 
mai lungă fără precizarea distanţei exacte dintre ele, de exemplu: ordinea 
din cadrul acestei scale implică relaţia de tranzitivitate (dacă clasa X este 
superioară clasei Y care este la rândul ei superioară clasei 2, atunci clasa X 
este superioară clasei 2). Exemple de scale ordinale: clasamentele, grupele 
de vârstă, răspunsurile de tip „rareori/uneori/deseori/întotdeauna”, etc. 
(Rateau, 2001). Se disting două tipuri de scale ordinale: a) cu modalităţi 
ordonate (rezultatele şcolare: bine/mediocru/insuficient); b) cu modalităţile 
sub forma unui clasament prin raportul dintre ele (rezultatele şcolare de 
tipul: primul, al doilea, al treilea etc.). 
 

Scală polihotomică. Scala care are mai mult de două modalităţi. 
 
Scale de vârstă. Probe psihologice în care gruparea itemilor nu se 

face pe baza specificului sarcinii, ci pe baza vârstei medii, funcţie de care 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

188 
 

copiii pot rezolva itemii. Scorurile rezultate se exprimă ca echivalent al 
vârstei mentale. 

 
Schimb social. Concepţie în psihologia socială conform căreia 

subiecţii umani sunt motivaţi pentru obţinerea a cât mai multe avantaje şi a 
reducerii costurilor în schimburile sociale. 
 

Scopurile ştiinţei. Se disting patru scopuri interdependente: 
descriere, predicţie, înţelegere şi control. 
 

Scor (rezultat). 1.Valore cantitativă (numerică) corespondentă a 
unui singur răspuns la orice test psihologic sau suma scorurilor (scorul 
total) realizate de un subiect la o testare psihologică. 2. Denumire 
alternativă pentru o valoare observată. 
 

Scor brut (Vezi: scor, scor ipsativ, scor observant, scor procentual, 
scor real). 1. Un număr (X) care reprezintă un aspect specific al 
performanţei unei persoane pentru un eşantion de comportament atent 
selectat şi observat ce constituie o semnificaţie. Astfel, scorurile mari pot 
reprezenta un rezultat apreciat ca fiind favorabil în cazul unui test de 
aptitudine sau nefavorabil în cazul unui test utilizat pentru evaluarea unei 
dimensiuni psihopatologice, unei psihopatologii. Un exemplu poate fi 
reprezentat de Inventarul Multifazic de Personalitate Minnesota, unde 
scorurile ridicate sunt un indiciu pentru un tip anume de dezadaptare, în 
schimb scorurile scăzute nu constituie un indiciu cert pentru o adaptare 
reuşită (vezi: Urbina, 2009). 2.Scor neprelucrat obţinut pe baza sistemului 
de cotare a unui test psihologic.  

 
Scor ipsativ (Vezi: scor, scor brut, scor observant, scor procentual, 

scor real). Tip de scor nereprezentat de „numerele ordinale care reflectă 
rangul acordat de subiecţi constructelor evaluate pe scalele din cadrul unui 
test cu format de alegeri forţate.(Urbina, 2009). 

 
Scor observat (Vezi: scor, scor brut, scor ipsativ, scor procentual, 

scor real). Scoruri obţinute de subiecţi la test, având următoarea formulă: 
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Xo = Xreal + Xeroare, unde 
 

Xo = scor observat, 
Xreal = componenta scorului real, reprezentând partea 
scorului observat care reflectă aptitudinea, trăsătura sau 
caracteristica evaluată de test, 
Xeroare = componenta erorii, definită ca fiind diferenţa dintre 
scorul observat şi scorul real şi care cumulează alţi factori 
care pot intra în scorul observat în cadrul procesului 
măsurării. 

 
Scor procentual (Vezi: scor, scor brut, scor ipsativ, scor observant, 

scor real). Numărul de răspunsuri corecte obţinute de un subiect din totalul 
numărului de răspunsuri corecte la testul respectiv având ca şi cadru de 
referinţă conţinutul întregului test. 

 
Scor real (Vezi: scor, scor brut, scor ipsativ, scor observant, scor 

procentual). 1. Entitate ipotetică rezultată dintr-o măsurare nealterată/ne-
afectată de eroare şi care este conceptualizată ca scorul mediu al unei 
distribuţii ipotetice de scoruri care s-ar obţine dacă subiectului i se aplică 
acelaşi test de un număr infinit de ori (Urbina, 2009). 2. Concept pur 
teoretic, care nu poate fi pus în practica testării psihologice; un scor lipsit 
de orice eroare. Reprezintă media scorurilor obţinute de un subiect testat la 
infinit cu acelaşi test.  
 

Scor standard (sau scor Z). Categorie de scoruri care folosesc 
abaterea standard ca unitate de măsură şi care precizează poziţia relativă a 
unui scor individual în cadrul unei mulţimi de scoruri din care face parte 
(Sava, 2004),  

a) pentru populaţii: 
 

 , unde 

 
Z - scor standard (sau scor Z), 
X - scor „brut” (valoarea ce urmează a fi transformată), 
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 - media aritmetică a populaţiei, 
σ - abaterea standard a populaţiei. 

 
b) pentru eşantioane: 

 

, unde 

 
Z - scor standard (sau scor Z), 
X - scor „brut” (valoarea ce urmează a fi transformată), 

- media aritmetică a eşantionului, 
s - abaterea standard a eşantionului.  
 
Scor z (Vezi scor standard). 

 
Scree plot. Reprezentare grafică a intensităţii eigenvalue pentru 

fiecare factor ce poate fi extras. 
 

Selecţia participanţilor (Vezi factori de risc ai validităţii interne). 
Factor de risc la nivelul validităţii interne a experimentului în situaţia în 
care se folosesc proceduri diferite pentru constituirea grupurilor de 
participanţi, prin luarea în considerare a unor criterii diferite raportate la 
diferitele caracteristici ale participanţilor. 
 

Selecţia anterogradă (Vezi: regresia multiplă, regresia multiplă 
pas cu pas, selecţia pas cu pas, selecţia retrogradă). Variantă a metodei 
regresiei multiple pas cu pas de introducere a setului de variabile predictor 
în ecuaţia de regresie prin care toate variabilele predictor sunt prima în 
ecuaţie. Variabilă următoare introdusă în ecuaţie este variabila care are 
corelaţia cea mai mare, după eliminarea efectului variabilei anterioare. În 
acest mod procesul continuă până ce nivelul contribuţiei variabilelor 
predictor este prea mic pentru a mai fi luat în considerare. Fiecare variabilă 
introdusă în ecuaţie rămâne în ecuaţie (Popa, 2009). 
 
 Selecţia pas cu pas (Vezi: regresia multiplă, regresia multiplă pas 
cu pas, selecţia anterogradă, selecţia retrogradă). Variantă a metodei 
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regresiei multiple pas cu pas de introducere a setului de variabile predictor 
în ecuaţia de regesie, constând în faptul că la fiecare pas, fiecare variabilă 
deja introdusă este retestată pentru a evalua efectul ei, ca şi cum ar fi fost 
introdusă ultima. Astfel, dacă o variabilă nou introdusă are o contribuţie 
mai consistentă asupra variabilei dependente (criteriu), va determina 
eliminarea unei variabile anterioare mai puţin predictivă (Popa, 2009). 
 
 Selecţia retrogradă (Vezi: regresia multiplă, regresia multiplă pas 
cu pas, selecţia anterogradă, selecţia pas cu pas). Variantă a regresiei 
multiple pas cu pas de introducere a setului de variabile predictor în ecuaţia 
de regresie, în care pasul iniţial este de calculare a unei ecuaţii de regresie 
în care toate variabilele predictor sunt incluse, pentru fiecare variabilă 
predictor fiind efectuat un test de semnificaţie „F” pentru evaluarea 
contribuţiei fiecărui predictor la corelaţia de ansamblu, ramânând în 
ecuaţie doar acei predictori care depăşesc o valoare prestabilită a lui F, cei 
care nu depăşesc pragul fiind eliminaţi. După eliminarea fiecărui predictor, 
ce nu depăşeşte pragul pentru F, rezultă o nouă ecuaţie şi se va calcula un 
nou test F pentru variabilele rămase, urmând eliminarea unor alţi predictori 
astfel încât doar variabilele semnificative rămân în ecuaţie (Popa, 2009). 

 
Selecţie artificială. Selecţie a subiecţilor în vederea realizării de 

experimente psihologice. 
 
Semnificat. Conţinutul semantic, semnificaţia semnului lingvistic 

denotat (Cobley, Jansz, 2004). 
 

Semnificaţie conotativă. Semnificaţie evaluativă şi emoţională a 
cuvintelor sau simbolurilor. 
 

Semnificaţie/semnificaţie statistică. 1. Reprezintă nivelul de 
semnificaţie al unui test statistic şi se referă la probabilitatea (riscul) de a 
respinge, în mod eronat, ipoteza nulă în condiţia în care aceasta ipoteză 
este adevărată sau, mai exact, riscul de apariţie a unei erori de tip I. Un fapt 
statistic este semnificativ în situaţia în care respinge ipoteza nulă. Un fapt 
semnificativ statistic nu este, în mod necesar, semnificativ în lumea reală 
Ipoteza nulă reflectă nivelul actual al cunoaşterii. Faptul semnificativ este 
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faptul care respinge ipoteza nulă, ceea ce determină modificări la nivelului 
actual al cunoaşterii. 2. Probabilitatea ca un rezultat experimental să fie 
atribuit unui anumit factor şi nu simplei întâmplări.  
 

Serie statistică. Prezentarea ordonată a datelor referitoare la 
manifestările unui fenomen sub forma a două şiruri de date, unul referindu-
se la variabilă şi la modul în care a fost sistematizată, iar celălalt referindu-
se la frecvenţa apariţiei / nivelului unei variabile raportată la primul şir. 
 

Set. Orientarea generală a subiectului / individului, în raport cu o 
sarcină, eveniment sau activitate imediată. Există şi o serie de echivalenţi 
noţionali ai setului (în lucrările de psihofiziologie): atitudine, stare de 
pregătire, predispoziţie pentru un anumit comportament, dispoziţie 
interioară, determinare, stare de aşteptare. 
 

Siguranţă statistică. Reprezintă probabilitatea ca un interval de 
încredere al unui parametru să includă valoarea adevărată a parametrului. 
Se notează cu 1-α, unde α reprezintă pragul ori nivelul de încredere al 
intervalului. Importanţa acestui indicator statistic rezidă în faptul că dacă se 
construiesc în mod repetat intervale de încredere plecând de la eşantioane 
diferite, procentajul intervalelor care conţin valoarea adevărată a 
parametrului va tinde către siguranţa statistică (Clocotici, Stan. 2000).  

 
Silogism. Tip de raţionament riguros constând din aplicarea unui 

principiu general la un caz particular. 
  

Simboluri utilizate în diferitele tipuri de design experimental: 
O – observaţii sau măsurători (în cazul existenţei mai 

multor observaţii acestea vor avea forma O1, O2,..., On ) 
„X” – intervenţii sau programe (aici există două specificări: 

a) pentru diferenţierea intervenţiilor se utilizează X1, X2,..., Xn; b) 
pentru a specifica intervenţia sau controlul: X+ şi X-); 

R – randomizare; 
N – grupuri non-echivalente; 
→ C – balansare (reprezentat sub forma unei săgeţi de la 

stânga la dreapta); 
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Simptom. Indiciu al prezenţei unui fenomen sau proces (cel mai 
adesea, al unei boli organice sau tulburări mentale). Se disting următoarele 
„registre” simptomatice: emoţionale (hipersudoraţie, roşirea 
extremităţilor), fiziologice (tensiune musculară, tulburări de somn, 
oboseală), comportamentale (comportamentul de evitare, în cazul fobiilor, 
acesta având atât rol simptomatic cât şi de menţinere a fobiei), cognitive 
(focalizarea gândurilor pe simptomatologia bolii). 
 

Sistem deschis. Tip de sistem informatic sau biologic care permite 
schimbul cu exteriorul în termeni de informaţie, energie şi / sau substanţă.  
 

Sistem închis. Tip de sistem informatic sau biologic care nu 
permite schimbul cu exteriorul în termeni de informaţie, energie şi / sau 
substanţă.  
 

Sistem semideschis. Tip de sistem informatic sau biologic care 
permite schimbul cu exteriorul în unul sau altul din următorii termeni: 
informaţie, energie şi / sau substanţă.  

  
Situaţie experimentală. Locaţia desfăşurării unui experiment, în 

laborator sau în spaţii amenajate ori naturale în funcţie de planul 
experimentului (Doise, Deschamp, Mughny, 2003).  
 

Situaţionism. Teorie psihologică conform căreia comportamentul 
uman este determinat de situaţiile sau condiţiile de mediu. 

 
Skill. Deprindere, îndemânare, pricepere, abilitate dobândită prin 

practică.  
 

Sociogramă. Reprezentarea grafică a relaţiilor, şi a naturii acestor 
relaţii, existente între membrii unui grup social. 
 

Sociometrie. Domeniu de studiu având ca obiect evaluarea 
relaţiilor de atracţie sau de respingere între membrii unui grup, prin care 
fiecare subiect îşi exprimă sau nu preferinţa pentru ceilalţi membri ai 
grupului. Pe baza acestor preferinţe se construiesc sociogramele.  



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

194 
 

Sondaj aleator. Tip de sondaj în care fiecare element din eşantion 
este ales la întâmplare şi fiecare element al populaţiei are o probabilitate 
cunoscută de a fi selectat în eşantion, fapt ce reduce probabilitatea apariţiei 
unei deplasări (bias).  
 

Sondaj aleator simplu, Tip de eşantionare în care fiecare element 
al unei populaţii are şanse egale de a fi selectat în eşantion.  
 

Sondaj independent (Vezi eşantioane independente). Tehnică de 
eşantionaj prin care se obţin eşantioanele independente. 
 

Sondaj (eşantionaj) prin cote. În acest tip de eşantionaj populaţia 
este segmentată iniţial în subgrupuri mutual exclusive, ca în eşantionajul 
stratificat. În următoarea etapă din fiecare subgrup se aleg unităţi în 
proporţii specificate, operaţie ce determină caracterul neprobabilist al 
eşantionajului prin cote. Avantajele acestui tip de eşantionare îl reprezintă 
viteza şi costurile mai scăzute. Astfel, dacă studenţii de la psihologie 
reprezintă 5% din totalul studenţilor unei universităţi, atunci gruparea 
populaţiei este dată de facultăţi. Deoarece, în această situaţie, este 
cunoscută proporţia fiecărui grup, în obţinerea unui eşantion se va urmări 
ca doar 5% să fie studenţi la psihologie.  

 
Sondaj prin grupuri. În acest tip de eşantionaj populaţia este 

divizată în grupuri (clustere) şi este selectat un eşantion din mulţimea de 
clustere. În următoarea etapă, elementele clusterelor selectate sunt incluse 
în eşantionul final. Tehnică utilizată în situaţia în care nu există o listă 
completă a elementelor populaţiei, dar există o listă completă a grupurilor.  

 
Sondaj spaţial. Tehnică utilizată în situaţia în care sondajul se 

realizează pe elemente spaţiale (de exemplu, în cazul operaţiilor de 
topografie şi cartografiere a terenurilor, atunci când suntem interesaţi de 
anumite parcele). 
 

Sondaj stratificat. Tehnică utilizată în situaţia în care există factori 
ce determină împărţirea (împărţirea fiind necesară pentru ca eşantionul 
obţinut să fie reprezentativ) populaţiei în subpopulaţii (straturi), importanţă 
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având estimarea modului în care un anumit interes variază în funcţie de 
aceste subpopulaţii (straturi). Astfel, eşantionul final obţinut reuneşte 
eşantioanele iniţiale extrase din fiecare strat al populaţiei, structura 
eşantionului respectând, în acest mod şi de regulă, proporţiile fiecărui strat 
în populaţie. Tehnica este utilizată atunci când populaţia nu este omogenă, 
dar se pot identifica straturi omogene. Aceste tehnici pot fi utile şi atunci 
când se doreşte estimarea parametrilor pentru fiecare subpopulaţie 
(Clocotici, Stan. 2000).  
 

Standardele etice ale APA. Asociaţia Americană de Psihologie 
(APA) a stabilit, în vederea reglementării cercetărilor la subiecţi umani şi a 
cercetărilor realizate pe animale următoarele principii etice: dreptul la 
consimţământul informat, dreptul la retragerea din cercetare în orice 
moment, protecţia împotriva vătămării, confidenţialitatea, discuţia finală, 
consimţământul părinţilor / tutorelui pentru copiii participanţi la cercetări 
psihologice, condiţiile privind cercetarea comportamentului animal 
(www.apa.org).  

 
Standardele testării. Cea mai importantă referinţă de criterii 

pentru evaluarea testelor, a practicii testării şi efectelor utilizării testelor. 
 

Standardizare. Proces de elaborare a unui test standardizat, presu-
punând: analiza itemilor, efectuarea studiilor de validare şi fidelitate, 
stabilirea normelor prin utilizarea grupurilor de standardizare. 
 

Standardizarea datelor Transformarea rezultatelor din cote brute 
în cote standardizate în baza cotelor Z. În baza cotelor Z se calculează şi 
alte cote standardizate, cum sunt cotele T care sunt frecvent folosite ca 
modalitate de etalonare preliminare a testelor. Procedură de transformare a 
datelor iniţiale, brute, obţinute în urma aplicării probelor/testelor 
psihologice şi având valori diferite astfel încât nu cunoaştem semnificaţia 
lor, motiv pentru care nu pot fi comparate sau ordonate în clasamente. De 
exemplu, cum se poate cunoaşte dacă scorul de 18 puncte la o probă de 
atenţie concentrată este mai bun decât scorul de 43 de răspunsuri corecte la 
o probă de acuitate vizuală?, în cote standardizate în baza cotelor Z (Sava, 
2004). 
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Prin realizarea transformării cotelor brute în cote Z, cotele brute 
egale cu media vor avea valoarea 0, valorile negative vor corespunde 
scorurilor mai mici decât media şi valorile pozitive vor corespunde 
scorurilor superioare mediei. Datele transformate în cote Z vor avea 
abaterea standard întotdeauna egală cu 1. 
 După transformare vom putea compara orice variabile, toate 
variabilele vor avea media 0 şi abaterea standard 1, iar într-o distribuţie 
normală peste 99% dintre rezultate vor avea valorile Z cuprinse între –3 şi 
+3. 
 Transformarea oricărei valori în cote Z se realizează cu următoarea 
formulă: 

 

unde: 
x – reprezintă valoarea ce urmează a fi transformată; 
m – media obţinută la nivelul eşantionului ori populaţiei respective; 
s – abaterea standard a eşantionului sau populaţiei respective; 
Reluând exemplul prezentat anterior şi transformând în cote Z cele 

43 de puncte obţinute la proba de acuitate vizuală va rezulta valoarea de –
1,71 (în condiţiile în care m=55, abaterea standard s=7 şi x=43), iar în 
cazul probei de atenţie concentrată vom obţine, după transformare, 
valoarea de –0,96 (m=21, s=3,11 şi x=18). Se poate observa că 
performanţa la proba de atenţie concentrată este superioară performanţei la 
proba de acuitate vizuală în condiţia în care ambele valori sunt sub medie. 
(Sava, 2004). 
 

Stanină. Scor standard normalizat, compus din nouă unităţi de la 1 
la 9. Pentru o distribuţie normală de valori, staninele au o abatere medie de 
5 şi o abatere standard de 1,9%. 

 
Stare de pregătire. Capacitatea unui organism (subiect uman sau 

animal) de a forma asociaţii între anumite evenimente sau anumite 
răspunsuri comportamentale şi consecinţele acestora, deseori în baza 
experienţei anterioare.  
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Statistica testului. 1. Formulă care, aplicată într-un test, permite 
obţinerea unei valori ce formează baza deciziei asupra ipotezei de nul. 2. În 
baza valorii calculate a statisticii testului se ia decizia in test: dacă statistica 
aparţine, la un nivel de semnificaţie stabilit, regiunii de respingere a 
testului, atunci se respinge ipoteza H0 în favoarea ipotezei alternative 
(Hopkins, 2000). În general, fiecare test statistic conţine şi modul de 
definire a statisticii testului respectiv.  
 

Statistica χ2. Statistica utilizată pentru a măsura potrivirea dintre 
date categoriale şi un model multinomial prin care se prognozează 
frecvenţa relativă a rezultatelor din fiecare categorie posibilă. Se presupune 
că există n încercări independente, fiecare având un rezultat din k posibile. 
Presupunem că în fiecare încercare probabilitatea de apariţie a rezultatului i 
este pi, i = 1, 2, . . . , k, aceleaşi pentru toate încercările. Pentru orice i, 
numărul de apariţii a rezultatului i este atunci: 

 
 expectedi = n pi. 
 

Pentru situaţia în care modelul este corect, se aşteaptă ca numărul 
de rezultate i să fie, cu mici abateri, valoarea aşteptată anterioară. Se 
notează cu observedi numărul de apariţii observate ale rezultatului de tip i 
în cele n încercări, i = 1, 2, . . . , k. Astfel, statistica χ2 rezumă discrepanţele 
dintre valorile aşteptate şi valorile observate prin: 

 
 χ2 = (observed1 – expected1)2 / expected1 + (observed2 –

 expected2)2 / expected2 + . . . + (observedk – expectedk)2 / 
expectedk.  

 
În situaţia în care modelul este corect şi n este suficient de mare, 

atunci distribuţia de sondaj a statisticii χ2 tinde către o distribuţie χ2 cu k – 
1 grade de libertate (după: Clocotici, Stan, 2000). 
 

Statistică (Vezi: statistică descriptivă, statistică inferenţială). 1. 
Ştiinţa care studiază aspectele cantitative ale determinărilor calitative ale 
fenomenelor, proceselor, acţiunilor şi activităţilor psihice, care sunt supuse 
acţiunii legilor statistice ce se manifestă în condiţii normale de timp şi 
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spaţiu; 2. Corp de metode având ca obiect colectarea, descrierea, analiza şi 
inferenţa datelor obţinute în urma intervenţiei experimentale sau non-
experimentale. 3. Domeniu de studiu cuprinzând un ansamblu de metode şi 
tehnici matematice, utilizate pentru sintetizarea unui set de informaţii 
referitoare la ceea ce s-a descoperit într-un set de date empirice (statistică 
descriptivă) sau care permit formularea şi extrapolarea de concluzii asupra 
populaţiei investigate (statistică inferenţială). 4. Ramură a matematicii 
având ca scop „organizarea, descrierea, sintetizarea, analiza şi manipularea 
datelor numerice” (Urbina, 2009). 
 

Statistică descriptivă. (Vezi: statistică, statistică inferenţială). 1. 
Ramură a statisticii prin care numerele şi graficele sunt utilizate în vederea 
descrierii, condensării sau reprezentării datelor. 2. Tehnică statistică prin 
care informaţia relevantă este evaluată şi înţeleasă rapid datorită clasificării 
şi diferitelor metode de prezentare. 3. Conţine acele metode care permit 
rezumarea colecţiilor de date într-o formă simplă şi explicită, inteligibilă. 
Metodele statisticii descriptive pot fi împărţite în metode numerice şi 
metode grafice. Prin metodele numerice se obţin rezumate numerice cum 
ar fi media, abaterea standard etc. Prin metodele grafice se obţin 
reprezentări vizuale ale datelor, utile pentru identificarea structurii datelor 
(pattern-urilor). Primele metode sunt mai precise şi mai obiective, dar doar 
utilizarea ambelor categorii de metode pot să ducă la un rezultat 
satisfăcător. 
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Reprezentare grafică statistică descriptivă (www.mpopa.ro): 
 

 
 

Statistică descriptivă bivariată. Analiza statistică descriptivă 
simultană asupra a două aspecte (variabile) ale realităţii. 
 

Statistică descriptivă multivariată. Analiza statistică descriptivă 
simultană asupra a cel puţin trei aspecte (variabile) ale realităţii. 
 

http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
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Statistică descriptivă univariată. Analiza statistică descriptivă 
asupra evoluţiei unui singur aspect (o singură variabilă) a realităţii. 

 
Statistică descriptivă sintetică (Popa, 2008). Statistică 

reprezentată de trei grupe de indicatori: 
a. Indicatorii tendinţei centrale, cuprinzând : 1. mediana, 2. 

media, 3. modul; 
b. Indicatorii împrăştierii sau variabilităţii : 1. amplitudine, 2. 

abatere interquartilă, 3. abatere medie, 4. dispersie, 5. 
abatere standard;  

c. Indicatorii formei distribuţiei : 1. simetrie, 2. aplatizare. 
 

Statistică inferenţială (Vezi: statistică, statistică descriptivă). (1) 
Ramură a statisticii prin care datele sunt utilizate pentru estimarea valorilor 
populaţiei având ca punct de plecare valorile eşantionului sau pentru 
testarea ipotezelor. (2) Estimarea parametrilor populaţiei având ca punct de 
plecare datele obţinute la nivelul eşantionului şi teoria probabilităţilor. (3) 
Tehnică statistică prin care se generalizează rezultatele obţinute la nivel de 
eşantion asupra populaţiei de origine a eşantionului, având ca principale 
metode estimarea şi testarea ipotezelor. 
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Reprezentare grafică statistică inferenţială: 1 - Testarea 
ipotezelor cu o singură variabilă dependentă (www.mpopa.ro): 

 

 
 

  

http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
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Reprezentare grafică statistică inferenţială 2 - Testarea ipotezelor 
pentru mai mult de o variabilă dependentă (www.mpopa.ro): 

 

 
 

 
Statistică t (Student). Statistica unui test a cărei distribuţie, sub 

ipoteza nulă, este sau poate fi aproximată suficient de bine de repartiţia 
Student. 
 

Statistică Z. Statistică unui test a cărei distribuţie sub ipoteza nulă 
are valoarea aşteptată egală cu zero şi poate fi aproximată suficient de bine 

http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
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de curba normală. Uzual, o statistică Z este construită prin standardizarea 
unei alte statistici după formula: 

 
Z = (original x Exp (original) / SE (original)). 

 
Statistici (Vezi parametru). Numere (de exemplu, medii, 

coeficienţi de corelaţie) pe baza cărora pot fi descrise caracteristicile 
variabilelor sau mulţimilor de date rezultate la nivelul eşantioanelor 
(Urbina, 2009). 

 
Stem-and-leaf. Procedură grafică utilizată în analiza preliminară a 

datelor statistice pentru detectarea valorilor excesive, permiţând atât vizua-
lizarea distribuţiei cât şi identificarea tuturor valorilor care o compun. 

 
Stil atribuţional (sau stil de atribuţie). Reprezintă diferenţele 

interindividuale privind gradul de control al indivizilor asupra rezultatelor 
acţiunilor lor. Rotter (1966) stabileşte următoarea tipologie a stimulilor 
atribuţionale: 1) indivizi care atribuie rezultatelor activităţii lor o anumită 
caracteristică internă – cei cu locus de control intern; 2) indivizi care 
atribuie rezultatelor activităţii lor factori externi – locus de control extern. 
 

Stimul. Acţiunea oricărui agent din mediul înconjurător, suficient 
de intensă pentru a excita un receptor sau pentru a produce un impuls 
nervos.  
 

Stimul ambiguu. Orice categorie de stimul (figură, expresie, 
cuvânt) ce poate determina efectul de dublă interpretare. 
 

Stimul aversiv. Stimul nociv, neplăcut, negativ, determinând 
întărirea negativă. Exemplu: pedeapsa. 
 

Stimul condiţionat. Reprezintă stimulul neutru care prin 
condiţionare devine activ în favorizarea unui răspuns condiţionat. 
 

Stimul de întărire. Categorie de stimuli care măresc probabilitatea 
de apariţie a unui răspuns (fiziologic, comportamental).  
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Stimul discriminativ. Tip de stimul utilizat în experimentele de 
condiţionare instrumentală care semnalizează întărirea unui răspuns. 
 

Stimul liminal. Este care are valoarea de prag sau care evocă cu 
greu un răspuns, într-un procent de 50% din încercări. 

 
Stimul necondiţionat. Orice stimul care produce în mod reflex sau 

automat un răspuns fiziologic sau comportamental.  
 

Stimul neutru. Cel care nu atinge pragul minim pentru declanşarea 
unui răspuns.  
 

Stimul proximal. Categorie de stimuli fizici cu efect intens şi 
imediat asupra receptorilor datorită vecinătăţii lor cu receptorii senzoriali 
specifici. 
 

Stimul punitiv. Tip de stimul care reduce frecvenţa de apariţie al 
unui anumit comportament. 
 

Stimul standard. Este considerat ca etalon de comparaţie. 
 

Stimul subliminal. A cărui intensitate nu depăşeşte pragul de 
excitabilitate a unui receptor senzorial. 
 

Stimulant. Orice substanţă psihoactivă care intensifică activitatea 
sistemului nervos şi accelerează funcţiile psihologice. 
 

Stimulare aversivă (Vezi stimul aversiv). 
 

Stingere diferenţială. Stingerea selectivă a unui răspuns dintr-un 
set de răspunsuri.  
 

Strat. În cazul sondajelor aleatorii, fiecare submulţime disjunctă a 
unei populaţii este denumită strat. Astfel, estimatorii bazaţi pe eşantioane 
aleatorii stratificate pot avea erori de sondaj mai mici decât estimatorii 
calculaţi pentru eşantioane aleatorii simple de aceeaşi mărime, dacă 
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variabilitatea medie a variabilei de interes în straturi este mai mică decât 
cea din întreaga populaţie (cu alte cuvinte dacă apartenenţa la straturi este 
asociată cu variabila). De exemplu, pentru a determina preţul mediu al 
locuinţelor, este mai avantajos să se utilizeze o stratificare după zona 
geografică, deoarece preţurile variază după localizare. Se poate împărţi ţara 
în regiuni, acestea în zone urbane, suburbane, rurale; extragerea va fi apoi 
aleatorie din fiecare zonă astfel determinată (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Strategie de evitare. Activarea şi orientarea resurselor cognitive, 
emoţionale şi comportamentale într-o direcţie prin care este evitat 
pericolul.  
 

Stresor de fond. Agent cu potenţial stresor în viaţa de zi cu zi. 
 

Studiu clinic.  Orice cercetare/investigaţie realizată pe subiecţi 
umani pentru a descoperi/confirma efecte comportamentale, clinice, 
farmacologice şi/sau alte efecte farmacodinamice ale unor tehnici de 
psihoterapeutice, produse medicamentoase, şi/sau pentru identificarea 
oricăror reacţii adverse, efecte secundare la unul sau mai multe produse 
medicamentoase de investigat sau tehnici de intervenţie psihoterapeutică în 
vederea evaluării siguranţei şi/sau eficacităţii lor. 

Studiu clinic controlat. 1. Orice cercetare sau investigaţie cu 
referinţă clinică, în care relaţia dintre variabilele independente şi 
variabilele dependente (criterii) sunt stabilite la nivelul maxim de rigoare 
(uneori cu includerea variabilelor mediatoare şi moderatoare) permis de 
designul cercetării (David, 2006). 2. Cercetări experimentale (studii / 
investigaţii clinice randomizate), care vizează testarea eficienţei unor inter-
venţii clinice. Implică în mod necesar îndeplinirea a două condiţii: manipu-
larea variabilei independente şi distribuirea randomizată a subiecţilor în 
condiţiile de tratament. 3. Cercetare experimentală având ca obiectiv 
principal compararea eficienţei unei intervenţii psihoterapeutice (sau 
medicament) prin raportare la un grup de control (care poate fi: tratament 
standard, fără tratament, listă de aşteptare, placebo) permiţând, totodată, în 
mod colateral, investigarea teoriei schimbării şi analiza cost-beneficiu 
(Everitt, Howell, 2005). 
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Studiul clinic controlat de eficacitate. Tip de studiu clinic 
controlat derulat astfel încât să se maximizeze validitatea externă [(de ex. 
acceptarea participării de subiecţi cu patologie diversă), David, 2006]. 
 

Studiul clinic controlat de eficienţă. Tip de studiu clinic controlat 
astfel derulat încât să maximizeze validitatea internă (David, 2006), de ex. 
participarea de subiecţi diagnosticaţi cu o singură condiţie psihopatologică 
(doar pacienţii cu tulburare depresivă majoră, fără atacuri de panică). 

Studiu clinic deschis. Tip de studiu clinic în care subiecţii 
studiului şi investigatorul cunosc tratamentul administrat.  

Studiu clinic „dublu dummy”. Tip de studiu clinic având ca 
specific faptul că sunt folosite două medicamente care nu diferă 
macroscopic pentru a nu putea fi deosebite de subiecţi şi de investigator. 
Subiecţilor li se administrează, în acest mod, ambele medicamente, în 
situaţia în care doar unul dintre cele două medicamente conţine substanţă 
activă.  

Studiu clinic dublu orb. Tip de studiu clinic în care ambele părţi 
(subiectul şi investigatorul) nu cunosc tratamentul administrat.  

Studiu clinic multicentric. Studiu clinic condus în baza unui 
singur protocol, desfăşurat concomitent în mai mult centre, de către mai 
mulţi cercetători, centrele putând fi localizate într-o singură ţară sau în mai 
multe ţări. 

Studiul clinic nerandomizat, necontrolat (sau cvasiexperiment). 
Studiu clinic în care are loc manipularea variabilei independente (de ex. 
variabila tratament), astfel încât să existe două modalităţi: „tratament 
psihoterapeutic” şi „tratament medicamentos”, fără distribuirea randomiza-
tă a subiecţilor în condiţiile de tratament.  

 
Studiul clinic non – experimental. Studiu clinic în care variabilele 

independente nu sunt manipulate, iar distribuţia subiecţilor se face 
nerandomizat, de ex., studiile corelaţionale.  
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Studiu clinic simplu orb. Tip de studiu clinic în care una dintre 
părţi (subiectul sau investigatorul) nu cunoaşte tratamentul administrat.  

Studiul de caz clinic. Metodă de cercetare calitativ descriptivă 
(având originea în medicina clinică) ce cuprinde descrierea simptomato-
logiei, prezentarea diagnosticului, a tratamentelor, a rezultatelor acestora şi 
având ca material de bază (după Hubev, 1987), ceea ce vede, aude şi 
înţelege clinicianul din discuţiile cu clientul, din observarea acestuia, din 
informaţiile provenite din alte surse cum sunt: relaţiile părinţilor, colegilor, 
apropiaţilor, rezultatele unor examinări psihologice şi medicale. După 
Hubev (1987), temele posibile ale studiului de caz clinic sunt: descrierea şi 
/ sau ilustrarea fenomenelor normale sau anormale, tipice, frecvente sau 
rare; diagnosticul diferenţial; prezentarea de noi metode de investigaţie, de 
psihoterapie sau tratament medicamentos; conceperea şi elaborarea de noi 
ipoteze referitoare la etiologia şi tratamentul tulburărilor psihice; testarea 
ipotezelor.  
 

Studiul de caz descriptiv. Obţinerea unor descrieri detaliate ale 
aspectelor investigate, fără focalizare specifică pe evaluare şi interpretare. 
 

Studiul de caz explicativ. Metodă folosită pentru ilustrarea, cu 
scopul de a permite aprecieri critice a formulărilor teoretice anterioare. 
 

Studiul de caz exploratoriu. Studiu pilot în cadrul unor cercetări 
de amploare, generând ipoteze ce urmează a fi testate în cadrul acestora. 
 

Studiul de caz organizaţional. Metodă calitativ descriptivă 
utilizată în domeniul psihologiei organizaţionale în scopuri de cercetare 
(raporturi de cercetare), în activitatea de predare (cadre de analiză şi 
explorare a unor concepte teoretice) sau în activitatea de consultanţă, în 
training (metoda F). Pregătirea şi elaborarea studiului de caz organizaţional 
presupune parcurgerea următoarelor etape: planificarea acţiunii de 
cercetare în organizaţie; găsirea organizaţiei potrivite scopului studiului şi 
contractarea; colectarea datelor; verificarea datelor; obţinerea dreptului de 
folosire, publicare şi distribuire în scopuri educative a rezultatelor; 
protecţia anonimatului organizaţiei şi angajaţilor acesteia.  
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Studiu de eşantion. Studiu bazat pe un eşantion şi nu pe întreaga 
populaţie.  

 
Studiu longitudinal. 1. Are ca obiect participanţii în momente 

diferite de timp, scopul fiind cel al evaluării efectului trecerii timpului 
asupra variabilelor observate. În acest tip de studiu posibilitatea de 
confundare cu alte efecte este mai mică decât într-un studiu secţional 
(transversal). 2. Studiul evoluţiei psihologice al aceluiaşi subiect uman pe o 
perioadă de timp determinată sau pe întreg parcursul vieţii.  
 

Studiu observaţional. Tip de studiu în care datele sunt obţinute 
prin simpla observare, investigare.  
 

Studiu pilot. Tip de experiment realizat la scară redusă, în scopul 
pretestării sau modificării proiectului experimental şi a procedeelor 
indicate. 
  

Studiu transversal, secţional. 1. Cercetare realizată prin selectarea 
şi compararea în acelaşi timp a unui grup de participanţi având vârste 
diferite. 
2. Studiu în care se compară diferite elemente la un moment de timp, 
subiecţii aparţinând la o anumită secţiune din populaţie (de exemplu, 
persoane de vârste diferite, măsurate la acelaşi moment de timp). În acest 
tip de situaţie poate apărea şi fenomenul de confundare – diferenţele dintre 
elemente se pot confunda cu efectul urmărit. De exemplu (Clocotici, Stan. 
2000), urmărind opiniile cetăţenilor într-un studiu transversal, diferenţa 
dintre opinii poate fi atribuită procesului de îmbătrânire, deşi aceasta poate 
fi explicată prin educaţia diferită primită de cei chestionaţi.  

  
Subcepţie. Perceperea incompletă a unui stimul afectiv. 

 
Subiect. 1. Persoană (în ultimul timp există tendinţa înlocuirii 

termenului de subiect cu cel de participant) care participă la un proiect de 
cercetare ştiinţifică, fie că face parte din grupul experimental fie că are rol 
de martor. 2. Obiectul sau tema unui studiu experimental. 3. Persoană care 
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participa voluntar într-un studiu clinic, fie că primeşte produsul 
medicamentos sau tehnica de investigat, fie pe cel de control. 

 
Subiect experimental. Element al grupului de control sau a celui 

experimental (de tratament).  
 
Subiectivism. Tendinţă în gândire de a reduce orice judecată la o 

apreciere individuală.  
 
Subset. Secţiune, capitol sau parte distinctă a unui test psihologic. 

 
Suma de sondaj. Este definită ca fiind suma valorilor măsurate 

într-un eşantion aleator, având valoarea aşteptată de n ori media populaţiei 
(n este volumul eşantionului). În cazul unui sondaj cu repunere abaterea 
standard a sumei de sondaj este dată de formula: 

 
 

unde σ este abaterea standard a populaţiei iar n este volumul eşantionului. 

În cazul unui sondaj fără repunere dintr-o populaţie finită, formula 
este: 

 

unde N este volumul populaţiei.  

Suma pătratică (Vezi: dispersie, măsuri ale variabilităţii). Măsură 
a variabilităţii reprezentând mărimea totală a variabilităţii. Suma pătratică 
este suma pătratelor valorilor abaterii sau a scorurilor abaterii (vezi Urbina, 
2009): 

 
∑(x-M)2 
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Supraliminal. Stimul cu intensitate superioară pragului senzorial 
necesar pentru producerea unei senzaţii. 

 
Staninele sau scalele „standard nine”. Procedură prin care sunt 

transformate toate scorurile unei distribuţii în numere alcătuite dintr-o cifră 
de la 1 la 9 (Urbina, 2009). 

 
Ştiinţe comportamentale. Grup de ştiinţe distincte (cuprinzând 

psihologia, sociologia, antropologia, etologia), având ca obiect de studiu 
activitatea subiectului uman sau animal prin intermediul experimentului 
natural şi observaţiei. 
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T 
 

 
Tabele de contingenţă (de asociere). 1.Mod de prezentare a 

asocierii dintre datele non-numerice de tip nominal sau ordinal, date la care 
reprezentarea grafică prin norul de puncte nu este potrivită (Sava, 2004). 
2.Tabel cu două intrări conţinând frecvenţele observaţiilor după nivelele a 
două variabile (una din variabile determină liniile, iar cealaltă coloanele 
tabelului) categoriale (repartiţia comună a celor două variabile). Tabelul se 
completeză cu o linie de total şi cu o coloană de total, acestea corespund 
distribuţiei fiecărei variabile. Prin intermediul testului χ2 de independenţă 
se poate verifica asocierea dintre variabile. 
 

Tabele de expectanţă. Reprezintă distribuţia scorurilor obţinute la 
test de unul sau mai multe grupuri de indivizi, tabelată încrucişat cu 
performanţe la criteriu şi care, în condiţiile existenţei unei corelaţii 
semnificative între scorurile la test şi măsurile criteriului, permit estimarea 
poziţiei probabile la criteriu a indivizilor care au obţinut scoruri la diferite 
niveluri (Urbina, 2009). 
 

Tabelul curbei normale standard. Tabelul cuprinzând ariile 
dintre un scor Z şi media aritmetică a distribuţiei normale standard sau sub 
formă de proporţii.  
 

Teamă condiţionată. Apare prin activarea unui stimul neactiv prin 
condiţionare clasică. 

 
Tehnică. Modalitate specifică de implementare a metodelor 

ştiinţifice. 
 
Tehnica ANCOVA. Tehnică de testare a ipotezelor în care efectele 

principale şi interacţiunile dintre factori sunt evaluate după ce valorile 
variabilei dependente au fost ajustate în funcţie de valorile covariabilei 
(Sava, 2004; www.mpopa.ro). 
 

http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
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Tehnica ANOVA factorială. Specificul acestei tehnici constă în 
faptul că vor fi testate efectele mai multor variabile independente (factori) 
asupra unei singure variabile dependente (Sava, 2004; www.mpopa.ro). 
 

Tehnica ANOVA cu măsurători repetate. Corespondent al 
testului t pentru două eşantioane perechi (Sava, 2004; www.mpopa.ro). 
 

Tehnica ANOVA mixtă. Nu are corespondent în cadrul testelor t. 
Constituie o combinaţie între ANOVA simplă şi ANOVA cu măsurători 
repetate (Sava, 2004; www.mpopa.ro). 
 

Tehnica ANOVA simplă. Corespondent al testului t pentru două 
eşantioane, fiind cel mai simplu model din tehnicile ANOVA (Sava, 2004; 
www.mpopa.ro). 
 

Tehnica contrabalansării. Metodă de control a efectelor ordinii şi 
surplusului. 
  

Tehnica contra-balansării intra-grup. Tehnică de control a 
efectului ordinii şi surplusului ce se realizează prin contrabalansarea 
grupurilor. 
 

Tehnica contra-balansării intra-subiect (ABBA). Tehnică 
utilizată pentru controlul efectelor de succesiune prin supunerea fiecărui 
subiect la condiţiile experimentale într-o anumită ordine şi apoi în ordine 
inversă. 
 

Tehnica potrivirii. Metodă de control a variabilelor externe 
utilizate ca criterii de potrivire. Tehnica potrivirii reprezintă o modalitate 
de a genera grupuri de subiecţi expuşi în aceeaşi măsură variabilelor 
externe luate în studiu. Se disting patru procedee de potrivire: 

a) potrivire prin menţinerea variabilelor la un nivel constant 
(controlul este asigurat prin selectarea doar a subiecţilor 
care prezintă un anumit nivel al variabilelor externe, 
eliminând astfel alte variabile externe ce ar putea 
influenţa experimentul); 

http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
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b) introducerea variabilei externe în experiment (ca o a doua 
variabilă independentă), astfel se realizează urmărirea,  

c) evaluarea şi diferenţierea efectelor sale de ale altor 
variabile externe; 

d) tehnica încătuşării prin care se controlează doar relaţia 
temporală dintre un eveniment şi un răspuns, fapt realizat 
prin expunerea simultană a participanţilor din grupul de 
control şi din grupul experimental la stimuli 
experimentali; 

e) echivalarea participanţilor la experiment caz cu caz ori 
în funcţie de distribuţia unor variabile în grupările 
supuse experimentului. 

 
Tehnica jocului de rol. Tehnică prin care subiectul repetă în cadru 

experimental sau terapeutic, aspecte ale comportamentului inhibat (sau 
comportamentului problemă) din viaţa reală. 
 

Tehnica „jucării de rol”. Metodă de învăţare a comportamentelor 
importante în relaţiile interpersonale, folosită mai frecvent în psihoterapie. 

 
Tehnica „piciorului în uşă”. Tehnică utilizată pentru a extorca 

unei persoane un mic serviciu ce nu poate fi refuzat, ulterior urmând a se 
formula o cerere mult mai importantă, aceasta din urmă fiind de fapt 
cererea veritabilă (Ciccotti, 2007 după Freedman, Fraser) 

  
Tehnica „uşii în nas”(Vezi norma de reciprocitate). Tehnică ce 

constă în a formula unei persoane o cerere extremă ce, probabil, va fi 
refuzată, urmând ulterior să formulăm o cerere mai rezonabilă care se 
urmăreşte să fie acceptată în realitate. Tehnica se bazează pe norma de 
reciprocitate (Ciccotti, 2007 după Cialdini, Vincent, Lewis, Catalan, 
Wheelev, Darby). 
  

Tehnică proiectivă. Orice tip de probă psihologică utilizată în 
evaluarea personalităţii ce presupune stimuli vagi, nestructurali, cu 
ambiguitate crescută. De ex. testul TAT, Rorschach, Szondi. 
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Tehnici de estimare. Grup de tehnici statistice care permit ca în 
baza unei statistici calculate pentru un eşantion să se facă aprecieri despre 
parametrul corespunzător al populaţiei de interes. 
 

Tehnici statistice neparametrice (Vezi: tehnici statistice 
parametrice, scale calitative, scală de măsurare a datelor de tip nominal şi 
de tip ordinal). Tehnici statistice utilizate în cazul analizei datelor/ 
variabilelor măsurate la nivel de tip nominal sau ordinal [(scale calitative), 
Rateau, 2004]. 

 
Tehnici statistice parametrice (Vezi: scale cantitative, scale de 

măsurare a datelor de tip raport, scală de tip interval). Tehnici statistice 
utilizate în cazul analizei datelor/ variabilelor măsurate la nivel de tip 
raport sau interval [(scale cantitative) Rateau, 2004]. 
 

Tehnicile ANOVA (analiza dispersională sau analiza de 
varianţă). Tehnică de testare a ipotezelor în cazul comparaţiei a mai mult 
de două grupe de subiecţi.  

Tipologia tehnicilor ANOVA incude (Sava, 2004): 
a) ANOVA simplă (unifactorială, o cale); 
b) ANOVA cu măsurători repetate; 
c) ANOVA factorială (ex. bifactorială, două căi); 
d) ANOVA mixtă. 

 
Tehnologie comportamentală. Aplicarea principiilor condiţionării 

clasice şi instrumentale în ştiinţele comportamentale în scopul reducerii sau 
eliminării unor tulburări de comportament. 

 
Tendinţa centrală. Grup de mărimi statistice prin care se rezumă o 

întreagă distribuţie de scoruri ce descriu cea mai tipică sau centrală valoare 
a distribuţiei respective printr-un singur număr sau printr-o singură 
categorie (media aritmetică, mediana, modul). 
 

Teorema limitei centrale. Teoremă care permite analiza mediei 
aritmetice, abaterii standard şi distribuţiei de eşantionare a mediilor 
aritmetice. 
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Teoria atribuirii. Formulată de psihologul F. Heider conform 
căreia fiecare individ încearcă să observe, să analizeze şi să explice cauzele 
comportamentului personal şi al celorlalţi cu scopul de a da un sens lumii 
sociale în care trăieşte (R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. 
2002).  
 

Teoria clasică a testelor (TCT) (Vezi teoria răspunsurilor la 
itemi). Utilizată cu referire la toate metodele psihometrice de construire şi 
evaluare a testelor anterioare teoriei răspunsurilor la itemi (TRI) şi în care 
interesul este focalizat în special asupra scorului total al unui subiect 
examinat la un test care reprezintă suma scorurilor la itemi (vezi Urbina, 
2009). 

 
Teoria comparaţiei sociale. Teorie din psihologia socială clasică 

şi conform căreia în absenţa informaţiilor obiective despre capacităţile şi 
opiniile personale, oamenii se autoevaluează comparându-se cu alţii 
(Doise, Deschamp, Mughny, 2003).  
 

Teoria constructelor personale. Elaborată de psihologul american 
G.A. Kelly în 1955, conform căreia oamenii de rând cât şi oamenii de 
ştiinţă construiesc şi / sau interpretează evenimentele pe baza experienţei 
personale. Altfel spus, oamenii elaborează un set de constructe personale 
pe care ulterior le impun în lumea exterioară. 
 

Teoria echităţii. Susţine că raportul dintre beneficii şi contribuţii 
trebuie să fie acelaşi pentru toţi membrii unui grup. 
 

Teoria identităţii sociale. Elaborată de H. Tajfel şi J. Turner, prin 
care autorii susţin că fiecare persoană încearcă să păstreze şi să accentueze 
aprecierea de sine fie prin nivelul de educaţie (identitate personală), fie 
integrându-se în grupuri sociale cu status înalt (Drozda-Senkowka, 2000).  

 
Teoria ieşirilor egal verosimile (Vezi teoria probabilităţilor).  

 
Teoria integrării informaţiei. Susţine că impresiile pe care ni le 

facem despre alţii au la bază fie dispoziţia de a forma anumite impresii sau 
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dispoziţii personale, fie punerea în balanţă a trăsăturilor observate la un 
individ dintre care unele au o influenţă mai puternică (Băiceanu, 2004). 
 

Teoria limitei centrale (TLC). Una dintre cele mai importante 
teorii statistice stând la baza inferenţelor rezultatelor obţinute la nivelul 
eşantioanelor asupra populaţiei de interes. Se disting o serie de consecinţe 
importante ale acestei teoreme: 

a) creşterea dimensiunii (volumului) eşantionului (N) 
determină descreşterea erorii standard; 

b) distribuţia de eşantionare este aproximativ normală ca formă 
indiferent de forma distribuţiei populaţiei; 

c) distribuţia de eşantionare se normalizează ca formă 
concomitent cu creşterea dimensiunii (volumului) 
eşantionului (N); 

d) distribuţia de eşantionare are o formă normală pentru N unic 
doar în cazul în care şi distribuţia populaţiei este normală. 

 
Teoria probabilităţilor. Reprezintă modul de atribuire a unui sens 

la afirmaţii probabiliste de genul „şansa ca o pioneză să cadă cu vârful în 
sus este de 2/3." Teoria probabilităţilor realizează o legătură între teoria 
matematică a probabilităţilor şi lumea reală a observaţiilor şi 
experimentelor.  

Se disting următoarele trei teorii ale probabilităţii (Clocotici, Stan. 
2000):  

a) teoria probabilităţilor ca frecvenţe - probabilitatea unui 
eveniment este limita frecvenţei relative a apariţiilor evenimentului în 
încercări independente repetate în aceleaşi condiţii,  

b) teoria subiectivă a probabilităţilor - probabilitatea este un număr 
care măsoară cât de puternică este încrederea noastră că un eveniment 
poate să apară. Acest număr este pe o scală de la 0 (sau 0%) la 1 (sau 
100%), unde 0 arată că suntem siguri că evenimentul nu poate să apară, iar 
1 arată că suntem siguri de apariţia evenimentului.  

c) teoria ieşirilor egal verosimile susţine că dacă un experiment are 
n ieşiri posibile, nu există nici un motiv pentru care unul dintre rezultate să 
apară în mod preferenţial faţă de celelalte, şansa de apariţie a oricărui 
rezultat este 100% / n.  
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Teoria probabilităţilor ca frecvenţe (Vezi teoria probabilităţilor).  
 
Teoria răspunsurilor la itemi (Vezi teoria clasică a testelor). 

Include o varietate de modele utilizate în construirea şi elaborarea unor 
teste noi şi evaluarea testelor existente în care atenţia este focalizată pe 
performanţa obţinută de subiectul examinat la itemii individuali, 
preocuparea primară a acestei teorii fiind reprezentată de elaborarea 
minuţioasă şi calibrarea itemilor testului în domeniu, informaţii obţinute cu 
referire la un construct psihologic specific (Urbina, 2009). 
 

Teoria schimbării. În studiile clinice controlate, analiza, 
identificarea şi explicarea mecanismelor prin care intervenţia terapeutică 
este eficientă.  

 
Teoria subiectivă a probabilităţilor (Vezi teoria probabilităţilor).  

 
Teorie. Ansamblu de ipoteze, legi şi concepte organizate într-un 

sistem logic care descriu şi explică un domeniu al realităţii obiective, 
având următoarele funcţii: a) descriptivă (descriere a realităţii); b) 
explicativă (explicarea realităţii); c) predictive (prezicerea unor aspecte ale 
realităţii); d) sumarizare a cunoştinţelor privind cunoaşterea realităţii.  
 

Teorie abstractă. Teorie constând în utilizarea de concepte 
matematice şi / sau doar de principii şi concepte imaginare în scopul 
explicării evenimentelor, relaţiilor. 
 

Teorii factoriale. Grup de teorii (analitic-factoriale) centrate pe 
analiza componentelor care constituie inteligenţa sau pe analiza structurilor 
de personalitate. 
 

Test adevărat-fals. Instrument psihologic care comportă aserţiuni 
sau răspunsuri la întrebări urmate de menţiunea adevărat-fals, subiectul 
alegând între cele două răspunsuri. 
 

Test ancoră. Tehnică utilizată în situaţia în care se urmăreşte 
compararea nivelelor de performanţă pentru diferite arii de abilităţi (de 
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exemplu, înţelegerea unui text citit şi exprimarea în scris) din două teste 
diferite pe o scală uniformă, testele constând în seturi comune de itemi 
administraţi unor grupuri diferite de subiecţi examinaţi în contextul a două 
sau mai multe teste (Urbina, 2009). 

 
Test army alpha. Instrument utilizat de armata americană în 

primul război mondial pentru măsurarea nivelului mental al recruţilor. 
 
Test army beta. Instrument utilizat de armata americană în primul 

război mondial pentru măsurarea nivelului mental al recruţilor analfabeţi, 
în corespondenţă cu testul alfa. 
 

Test Beneton. Instrument psihologic pentru retenţia vizuală, 
constând în reproducerea din memorie a trei jocuri echivalente cu zece 
planşe cu figuri geometrice liniare. 
 

Test Bero. Instrument Boehm-Rorschach, constând în utilizarea 
unei serii de planşe cu pete de cerneală stabilite de Boehm. 
 

Test bilateral. Test statistic în care ipoteza alternativă este non-
direcţională. 

 
Test Bourdon (Vezi teste de baraj). 

 
Test chi-pătrat (χ²) de comparare (asociere). Probă statistică 

aplicabil pentru compararea variabilelor categoriale sau ordinale (Poate fi 
aplicat şi pentru variabile continue, după ce acestea vor fi discretizate, 
adică vor fi grupate pe intervale în funcţie de anumite praguri). 

 
Teste „coup d’oil”. Categorie de teste în care subiectul are ca 

sarcină specificarea / sesizarea cu precizie a anumitor relaţii spaţiale, 
marcând de exemplu mijlocul unei drepte, centrul unui cerc (Pie ron, 2001). 
 

Test Couve (Vezi testul jetoanelor). 
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Test de asociaţie liberă. Listă de cuvinte determinate şi care a fost 
utilizată ca test proiectiv. 

 
Test de abilitate. Probă standardizată utilizată pentru evaluarea 

abilităţilor generale sau a celor speciale.  
 

Test de abilitate generală. Instrument de inteligenţă generală (în 
contrast cu testele utilizate pentru evaluarea unor inteligenţe specifice). 

 
Test de clasificare generală. Utilizat de armata americană în al 

doilea război mondial pentru selectarea şi clasificare recruţilor. 
 

Test de concordanţă Student (t). Utilizat în situaţiile în care nu 
este cunoscută dispersia populaţiei, pentru o repartiţie normală sau 
apropiată de repartiţia normală. Se poate aplica şi pentru eşantioane mici. 

 
Test de creativitate. Utilizat pentru examinarea şi evaluarea 

potenţialului creativ al subiectului.  
 

Test de dexteritate. Instrument psihologic de asamblare a unor 
elemente mecanice pentru evaluarea vitezei şi preciziei operaţiilor manuale 
(Pie ron, 2001). 
 

Test de diagnoză. Instrument psihologic folosit pentru: a) 
identificarea sursei şi naturii dificultăţilor educaţionale specifice (test de 
achiziţie), b) determinarea caracteristicilor tulburărilor mentale. 
 

Test de evaluare a abilităţilor speciale. Instrument utilizat pentru 
evaluarea abilităţilor specifice în contrast cu abilităţile generale (Pie ron, 
2001). 
 

Test de evaluare a performanţei maxime. Categorie de teste 
psihologice în care subiectul trebuie să rezolve cât mai bine sarcinile ce i se 
cer. De ex.: teste de inteligenţă, aptitudine, achiziţie educaţională 
(cunoştinţe generale, deprinderi, competenţă). 
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Test de performanţă. Tip de test psihologic utilizat prin evaluarea 
performanţei şi care minimalizează deprinderile sau răspunsurile verbale.  
 

Test de predicţie. Tip de test psihologic care permite emiterea de 
anticipări privind performanţa viitoare a unui subiect într-un domeniu 
specific. 

 
Test de referinţă. Realizarea unei baterii de teste pentru evidenţie-

rea anumitor factori, prin introducerea unor teste deja experimentate, ca 
revelatori ai altor factori, care facilitează diferenţieri sau identificări 
factoriale. 

 
Test de semnificaţie (sau prag de semnificaţie). 1.Testarea unei 

ipoteze nule, care este sau nu compatibilă cu rezultatele experimentale, 
printr-o tehnică statistică. 2. Probă statistică ce arată prezenţa sau absenţa 
unei diferenţe sau a unei asocieri semnificative între dimensiunile/varia-
bilele studiate. 
 

Test de tip Heywood. Instrument conţinând o saturaţie puternică în 
factorul general (g) şi care, încorporat într-o baterie ierarhică arată, în mod 
paradoxal, în calcule o saturaţie de tip g superioară unităţii. 

 
Test de tip întrebări cu alegere multiplă. Instrument cuprinzând 

la fiecare item cel puţin trei variante de răspuns (care pot fi cuvinte, 
propoziţii sau fraze) din care subiectul va alege o variantă. 
 

Test de trasaj. Instrument ce constă în a trage cu un stilet metalic o 
linie dreaptă în ulucul unei scânduri fără a atinge marginile acesteia 
(Pie ron, 2001). 

 
Test diferenţial. Instrument de test psihologic astfel construit încât 

tipuri diferite de răspunsuri să poată fi date de categorii diferite de subiecţi. 
 

Test Dunaievski (sau testul de la Harkov). Tip de test nonverbal 
în care se cere continuarea unor serii de figuri care prezintă modificări 
progresive, mai mult sau mai puţin complexe (Pie ron, 2001). 
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Test Ebbinghaus (Vezi teste de completare). 
 

Test empiric. Modalitate de evaluare a unei ipoteze apelându-se la 
fapte sau experimente. 
 

Test exact Fisher pentru egalitatea a două procentaje. Se 
consideră două populaţii cu elementele 0 şi 1. Fie p1 proporţia de elemente 
1 din prima populaţie şi p2 proporţia de elemente 1 din a doua populaţie. 
Fie n1 şi n2 volumele a două eşantioane extrase din cele două populaţii, iar 
G numărul total de 1 din ambele eşantioane. În aceste condiţii se 
intenţionează testarea ipotezei nule p1 = p2. În situaţia în care ipoteza nulă 
este adevărată, cele două eşantioane reunite formează un eşantion din 
populaţiile reunite. Se aşteaptă ca alocarea elementelor 1 între eşantioane 
să fie, cu variaţii aleatoare, proporţională cu volumele eşantioanelor. 
Depinzând de G şi de volumele eşantioanelor, sub ipoteza nulă, elementele 
primului eşantion pot fi considerate ca formând un eşantion aleator de 
volum n1 fără repunere dintr-o mulţime având N = n1 + n2 elemente, dintre 
care G sunt egale cu 1. Astfel, sub ipoteza nulă, numărul elementelor 1 din 
primul eşantion are o distribuţie hipergeometrică cu parametrii N, G şi n1. 
Testul exact Fisher utilizează această distribuţie pentru determinarea 
numărului de elemente 1 din primul eşantion pentru care se respinge 
ipoteza nulă. (după: Clocotici, Stan, 2000).  
 

Test fonetic. Utilizat pentru evaluarea pragului de apariţie a 
fiecărui fonem, cu ajutorul unor liste de cuvinte disilabice cu foneme 
caracteristice (Pie ron, 2001). 
 

Test Goodenough (Vezi testele desenului). 
 
Test individual. Categorie de probe psihologice care se aplică 

fiecărui participant testat, în mod individual. 
 

Test informal. Instrument nestandardizat elaborat de un 
examinator pentru caz local. 
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Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S) pentru două eşantioane. 
Probă pentru compararea repartiţiilor a două populaţii, aplicabil pentru date 
ordinale cu mai multe situaţii de egalitate şi pentru date continue grupate în 
relativ puţine clase. 
 

Test nonverbal. Instrument psihologic constituit din itemi non 
verbali, constând din figuri şi reprezentări grafice diverse. 
 

Test mental. Utilizat pentru măsurarea fie a nivelului general de 
funcţionare mentală (în perioada dezvoltării sau a involuţiei senile), fie a 
unor funcţii particulare (memorie, atenţie, raţionament, etc.). 
 

Test mozaic. 1.Test în care sarcina subiecţilor constă în 
constituirea unor „patterns” cu un ansamblu din piese colorate din lemn 
(şase culori) şi care pot da cinci tipuri de forme (pătrat cu patru piese, romb 
cu opt, triunghi echilateral cu şase, scalen cu douăsprezece şi isoscel cu 
două), (Löwenfeld -„Mozaic test”). 2.Test utilizat pentru evaluarea 
nivelului mental nonverbal, cu imagini, elaborat de Gille şi etalonat în 
Franţa de 100.000 de copii din şcoli (Pieron, 2001). 
 

Test Murray. Tip de test proiectiv (Pie ron, 2001). 
 

Test ocupaţional. Instrument psihologic destinat măsurării aptitu-
dinilor pentru o anumită profesie sau ocupaţie.  
 

Test omega. Utilizat pentru evaluarea preciziei motorii în coordo-
narea bimanuală (elaborat de Bonnardel, în 1947), constând în deplasarea, 
cu ajutorul a două butoane moletate care acţionează şuruburi, a unui pinten 
metalic într-un defileu metalic sinuos care are forma literei omega, în aşa 
fel încât defileul să fie parcurs fără atingerea marginilor acestuia. 
 

Test omnibuz. Instrument psihologic de inteligenţă, constând din 
itemi de diferite tipuri distribuiţi aleatoriu în fişa de completare (Pie ron, 
2001).  
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Test psihologic. 1.Set de întrebări standardizate administrate unei 
persoane pentru măsurarea aptitudinilor, cunoştinţelor, deprinderilor într-
un anumit domeniu. Orice tip de măsurătoare care oferă date cantitative 
(Craşovan, 2008 b). 2. O „procedură sistematică şi instrument de obţinere a 
eşantioanelor de comportament, relevante pentru funcţionarea cognitivă 
sau afectivă şi de scorare şi evaluare a acestor eşantioane conform 
standardelor” (Urbina, 2009). 3.O probă definită, care implică o sarcină de 
îndeplinit, identică pentru toţi subiecţii examinaţi, cu o tehnică precisă de 
apreciere a succesului sau eşecului sau de notare numerică a reuşitei. 
Sarcina poate fi: utilizarea de cunoştinţe dobândite (testul pedagogic) sau 
funcţiuni senzomotorii sau mentale (test psihologic). Se disting: teste 
individuale sau colective; teste cu aparat; teste „hârtie-creion”; teste 
verbale şi teste neverbale; teste analitice (vizează elementele constitutive 
ale aptitudinilor complexe) şi teste sintetice (vizează activităţi complexe, 
apropiate de aceea căreia i-ar corespunde aptitudinea ce urmează a fi 
măsurată); teste de dezvoltare (vizează copiii, la care diferenţele dintre 
mediile ce caracterizează două vârste consecutive sunt suficient de mari în 
raport cu variabilitatea în interiorul a două grupuri de vârstă); testele de 
personalitate sau caracter, unde prin extensia fenomenului intră şi testele 
proiective, care au un caracter clinic (TAT, Rorschach, Szondi).  
 

Test rapid. Utilizat pentru determinarea nivelului de performanţă, 
având timp limitat de rezolvare. Rapiditatea de rezolvare are un rol 
important în determinarea scorului. 
 

Test raportat la criteriu sau test raportat la domeniu. Utilizat 
pentru identificarea unităţilor de cunoaştere sau a categoriilor de deprinderi 
şi priceperi.  
 

Test raportat la normă. Instrument psihologic care facilitează 
comparaţia performanţelor inter-individuale.  
 

Test Rime. Probă de recunoaştere a stimulilor vocali, constând în 
prezentarea subiectului a unor cuvinte pe care trebuie să le recunoască şi 
care diferă prin consoana lor iniţială (exemplu: casă şi masă). În 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

224 
 

răspunsurile subiectului se ţine cont doar de consoana iniţială, sunetul 
vocal cel mai greu de recunoscut într-un cuvânt (Pie ron, 2001). 
 

Test sociometric. Instrument de măsură destinat evaluării 
modelelor de relaţii sociale şi interacţiunilor dintre membrii unui grup 
social.  
 

Test t. Se aplică un test t (Student) atunci când statistica testului se 
consideră repartizată Student. Testele t sunt utilizate pentru verificarea 
ipotezelor privind media populaţiei, atunci când eşantioanele sunt de 
dimensiuni reduse (<=30) şi distribuţia populaţiei este considerată ca fiind 
aproape normală.  
 

Test tip „hârtie şi creion”. Instrument psihologic care necesită 
doar o coală de hârtie, un creion şi broşura cu itemii testului. 
 

Test triunghiular. Probă utilizată pentru stabilirea gradului de 
discriminare a două substanţe sau a două niveluri de concentrare, din care 
două sunt identice, în cele şase ordini posibile: AAB, ABA, BAA, BBA, 
BAB, ABB. Sarcina subiectului constă în a indica eşantionul care i se pare 
diferit de celelalte două. 
 

Test unilateral. 1.Test statistic în care ipoteza alternativă 
precizează sensul de abatere de la ipoteza nulă şi nu este doar negaţia 
acesteia. 2.Test statistic în care ipoteza alternativă este direcţională. 
 

Testare în raport cu criteriul. Termen cu referire la interpretările 
testelor având ca şi cadru de referinţă relaţia dintre scoruri şi nivelele 
aşteptate de performanţă prin raportare la criteriul prestabilit. 

 
Testare individuală. Mod de investigare prin care participanţilor li 

se aplică unul sau mai mulţi itemi de dificultate medie. Participanţilor care 
răpund corect li se prezintă itemi mai dificili, iar participanţilor care 
răspund incorect li se aplică itemi mai simpli. Testarea se repetă până în 
momentul în care participanţii răspund la itemii de dificultate adecvaţi în 
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vederea determinării abilităţilor sau achiziţiilor. Un exemplu de astfel de 
testare îl reprezintă testarea cu Scalele Stanford-Binet.  
 

Testare psihologică (Vezi evaluarea psihologică). Procedură 
simplă, uniformă, frecvent unidimensională, cu durata cuprinsă între câteva 
minute şi câteva ore având ca sursă de date o singură persoană cu 
focalizare pe diferenţa (comparaţia) unei persoane sau grup de persoane cu 
alţii (nomotetic), presupunând, ca şi calificare pentru utilizatori, 
cunoaşterea testelor şi a procedurilor de testare bazată pe obiectivitate şi 
importanţa crescută a cuantificării, având costuri reduse (în special când 
testarea se realizează în grup), un grad înalt de structurare, evaluarea 
rezultatelor obţinute în grup prin investigarea validităţii şi fidelităţii, scopul 
procedurii (testării psihologice) fiind obţinerea datelor ce vor fi la baza 
luării deciziilor (Urbina, 2009). 

 
Testarea ipotezelor (Vezi: eroare de tip I, eroare de tip II şi 

eroarea de tip III; puterea statistică, puterea testului, modalităţi de creştere 
a puterii statistice; semnificaţie / nivel de semnificaţie). Tehnică statistică 
prin care se decide între respingerea şi nerespingerea unei ipoteze nule în 
baza unui set de observaţii (Park, 2008). În testarea ipotezelor pot apărea 
trei tipuri de erori: a) respingerea ipotezei nule deşi ea este adevărată 
(eroare de tip I, notată cu α); b) nerespingerea ipotezei nule, deşi ea este 
falsă (eroare de tip II, notată cu β); c) rezultatele cercetării confirmă 
existenţa unui „efect" / „relaţii între variabile" dar sensul / direcţia efectului 
este greşit interpretat (eroare de tip III, notată cu γ ), (Popa, 2008; Sava, 
2004).  

În situaţiile practice, nu se poate şti dacă s-a comis o eroare şi tipul 
acesteia, existând intenţia de minimizare a riscului de producere erorilor. 
Uzual, se specifică a priori riscul producerii unei erori de tip I, denumită şi 
nivelul de semnificaţie a testului. Astfel, pentru un nivel de semnificaţie 
dat, este apoi aleasă acea regulă de decizie (test) care are cea mai mică 
probabilitate de producere a unei erori de tip II când ipoteza alternativă 
este adevărată.  

Probabilitatea de a respinge în mod corect ipoteza nulă, atunci când 
ipoteza alternativă este adevărată, este numită puterea testului în raport cu 
ipoteza alternativă (Clocotici, Stan, 2000).  
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Teste alternative. Instrumente de inteligenţă logică, în care 
concluzia trebuie degajată din propoziţii în care sunt enunţate posibilităţi 
alternative. 
 

Teste bazate pe coeficienţii beta. Instrumente de analiză a 
normalităţii ce au la bază gradul de asimetrie sau boltire a graficului unei 
repartiţii de sondaj, prin intermediul coeficienţilor β 1 şi β2, ale căror valori 
pentru repartiţia normală sunt β1 = 0, β2 = 0. 

 
Teste cu raportare la normă. Categorie de teste prin care se 

urmăreşte localizarea performanţei unei persoane sau grup de persoane la 
un construct evaluat pe un continuum reprezentat de performanţa grupului 
de referinţă. 
 

Teste cu raportare la criteriu. Categorie de teste prin care se 
urmăreşte evaluarea performanţelor unei persoane sau grup de persoane 
prin raportare la standardele referitoare la construct, cadrul de referinţă 
fiind (1) cunoaşterea unui domeniu de conţinut (în testele standardizate, 
obiective sau (2) nivelul de competenţă asociat unei performanţe sau 
produs (Urbina, 2009) 
 

Teste de aptitudine. Probă standardizată destinată să măsoare 
capacitatea de învăţare a unei persoane. Exemple de astfel de teste: 
“Differential Aptitude Tests” şi “Armed Services Vocational Aptitude 
Battery” (Pie ron, 2001). 
 

Teste de asamblare. Probe în care un subiect este chemat să 
reconstituie un obiect vizual din care i se dau bucăţi. 
 

Teste de asociere. Instrumente pentru evaluarea reacţiei subiecţilor 
umani la diferiţi stimuli. Exemplu: sarcina de a răspunde la o listă de 
cuvinte prin sinonime sau antonime. 
 

Teste de baraj. Categorie de instrumente utilizate pentru 
măsurarea atenţiei şi constând în bararea anumitor litere dintr-un text 
(testul Bourdon) sau bararea anumitor semne dintr-un ansamblu în care 
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semnele diferite sunt reprezentate de numere şi poziţii pătrate cu o liniuţă 
exterioară adiacentă, indicând cele opt orientări ale rozei vânturilor (testul 
Toulouse-Piéron). 
 

Teste de completare. Categorie de instrumente de inteligenţă la 
care subiecţii au sarcina de completare a unui text în care lipsesc cuvinte, 
spaţii libere într-o imagine, cifre care lipsesc într-o ecuaţie sau operaţie 
aritmetică. 
 

Teste de decupaj. Categorie de instrumente de îndemânare, în care 
sarcina subiectului constă în decuparea unui model/figuri dintr-un desen, 
respectând cu exactitate liniile modelului. 
 

Teste de denumire. Categorie de instrumente în care sarcina 
subiecţilor constă în denumirea de obiecte sau culori, prezentate simultan 
sau succesiv, într-un ritm regulat. 
 

Teste de memorie. Categorie de instrumente în care se măsoară 
gradul fixării vizuale (mai rar auditive), utilizându-se (Pie ron, 2001): 

a) cifre, silabe, cuvinte, fraze (memoria verbală); 
b) texte din care se cere reproducerea ideilor, fără repetare literală 

(memoria logică); 
c) forme geometrice, imagini de obiecte sau uneori obiecte reale 

(memorie concretă); 
d) cupluri omogene sau eterogene de numere, silabe, cuvinte 

(memorie asociativă). 
Perioadele de expunere sunt variabile. 

 
Teste de personalitate. Categorie de instrumente şi instrumente 

utilizate pentru evaluarea personalităţii. 
 
Teste de punere în ordine. Categorie de instrumente în care 

sarcina subiectului constă în restabilirea ordinii convenabile (sau 
prestabilite) într-un grup de elemente prezentate în dezordine. De exemplu, 
în testul „cuvintelor alandala” se cere restabilirea cuvintelor într-o frază. În 
alt test, subiectul are sarcina de grupare a literelor dintr-un şir în cuvinte. 
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Teste „hârtie-creion” (Vezi test psihologic). 
 

Teste individuale (Vezi test psihologic). 
 

Teste nepublicate (Vezi teste publicate). Categorie de teste 
utilizate exclusiv în cercetarea ştiinţifică şi care nu sunt disponibile 
comercial, având condiţii de utilizare stabilite de autori şi pentru a căror 
utilizare este necesară permisiunea autorilor. Informaţii referitoare la 
aceste teste/instrumente nepublicate sunt disponibile în revistele de 
psihologie şi în diferite indexuri sau baze de date, de exemplu Goldman, 
Mitchell şi Egelson (în Urbina, 2009, după Goldman, Mitchell şi 
Egelson, 1997). 

 
Teste pentru analiza valorilor (de sondaj) aberante (extreme 

sau de excepţie). Categorie de instrumente utilizate pentru analiza valori-
lor aberante (extreme sau de excepţie) obţinute la nivelul rezultatelor. 
Această categorie include: 

a) Testul Dixon (vezi); 
b) Testul Grubbs (vezi). 

 
Teste proiective. Metode de explorare a personalităţii, constând în 

conjugarea subiectului cu o situaţie la care el reacţionează în vederea 
sensului pe care această situaţie o are pentru el (Pantelie, 2001). 
 
 Teste psihologice. Categorie de instrumente utilizate pentru 
evaluarea unor procese psihice (cognitive, afective sau volitive), a 
activităţilor psihice (limbaj, joc, învăţare, munca, creaţie), a însuşirilor 
psihice (temperament, aptitudini, caracter) şi a condiţiilor care stimulează 
procesele, activităţile şi însuşirile psihice (motivaţia, deprinderile şi 
atenţia). 
  

Teste Seashore. Categorie de instrumente utilizate pentru 
măsurarea aptitudinilor muzicale elementare: discriminare minimală a 
înălţimii, a timbrului, a intensităţii, duratei, ritmului, consonanţei sunetelor 
(Pie ron, 2001). 
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 Teste statistice. Categorie de instrumente utilizate pentru analiza 
matematică a rezultatelor obţinute prin testele psihologice. 
 

Teste statistice de comparare. Categorie de instrumente utilizate 
pentru compararea datelor aparţinând a două eşantioane provenite fie din 
populaţii diferite, fie din aceeaşi populaţie. Această categorie de teste 
statistice este diferenţiată atât după măsura variabilelor (continue, discrete), 
cât şi după natura eşantioanelor (Clocotici, Stan, 2000). Categoria include: 

a) Testul F (vezi); 
b) Testul Student pentru eşantioane independente, cu abateri standard 

egale; 
c) Testul Student pentru eşantioane independente, cu abateri standard 

inegale; 
d) Testul Student pentru eşantioane cu date perechi; 
e) Testul Z pentru eşantioane independente cu dispersii cunoscute; 
f) Testul Z pentru două proporţii dependente; 
g) Testul Z pentru două proporţii independente; 
h) Testul Mann-Whitney U; 
i) Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S) pentru două eşantioane (vezi); 
j) Testul Wilcoxon (vezi); 
k) Testul McNemar; 
l) Testul χ² de comparare (asociere). 

 
Teste statistice de concordanţă. Categorie de instrumente utilizate 

pentru analiza potrivirii, concordanţei dintre datele statistice (ale 
eşantionului) şi parametrii statistici (ai populaţiei). În această categorie 
sunt incluse testele (Clocotici, Stan, 2000): 

a) Testul erorii standard a mediei; 
b) Testul de concordanţă Student (t); 
c) Testul erorii standard a unei proporţii; 
d) Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S);  
e) Testul de concordanţă χ². 

 
Teste statistice nonparametrice (Rateau, 2004). Instrumente 

statistice independente de distribuţie. Nu impun condiţii de normalitate şi 
omogenitate a dispersiilor. Sunt folosite atunci când datele culese pe o 
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scală de intervale nu se distribuie conform legii normale, fiind indicate 
pentru datele ordinale sau de tip clasament.  

Exemple de teste statistice neparametrice: testul medianei şi testul 
„U” Mann-Whitney, utilizate pentru compararea a două eşantioane 
independente; testul medianei generalizate şi testul Kruskal-Wallis, 
utilizate pentru compararea a k eşantioane independente (k>2); testul 
semnului şi testul Wilcoxon, utilizate pentru compararea a două eşantioane 
perechi; testul Cochram şi testul Friedman, utilizate pentru compararea a k 
eşantioane perechi (k>2); testele de corelaţie neparametrice – coeficientul 
de corelaţie Spearman (compararea a două clasamente), coeficientul de 
concordanţă Kendall (compararea a două sau a mai multor clasamente), 
coeficientul V a lui Cramer (asocierea variabilelor nominale). 
 

Teste statistice parametrice (Clocotici, Stan, 2000; Rateau, 2004). 
Instrumente statistice a căror formulare are la bază legile probabilităţii ce 
presupun că distribuţiile studiate să prezinte următoarele caracteristici: 
distribuţie care să urmeze o lege normală, datele să provină dintr-o scală de 
interval. În cazul comparării mediilor a două sau mai multor distribuţii 
acestea trebuie să prezinte variante omogene (fără dezechilibre mari ale 
dispersiilor).  

Exemple de teste statistice parametrice pentru date cantitative: 
a. testul t pentru eşantioane independente, 
b. analiza de varianţă (ANOVA), 
c. testul t pentru diferenţa dintre mediile a doua eşantioane 

dependente, 
d. coeficientul de corelaţie liniară Pearson (r). 

 
 Teste statistice pentru analiza normalităţii. Categorie de instru-
mente construite şi specializate pentru verificarea normalităţii, incluzând 
următoarele două teste: 
 a) Testul Lillietors; 
 b) Teste bazate pe coeficienţii beta. 
 

Teste verbale. Categorie de probe psihologice care utilizează 
cuvinte (Pieron, 2001).  
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Testele cuburilor (Vezi testul Kohs şi testul Knox). 
 

Testele desenului. Categorie de probe care măsoară nivelul mental 
în cursul dezvoltării, de exemplu, desenarea unui omuleţ sau ilustrarea unei 
fraze:”sora ta se joacă” (Pantelie, 2001). 
 

Testele legilor de serii. Categorie de instrumente de inteligenţă în 
care sarcina subiectului constă în descoperirea legii care guvernează o 
anumită succesiune de termeni-litere, figuri, răspunsul corect constând în 
continuarea seriei, prin adăugarea de termeni. 
 

Testul Bender. Instrument psihologic a cărui sarcină o reprezintă 
copierea de către subiecţi a unei serii de desene geometrice (Pieron, 2001). 

 
Testul bestiarului. Instrument proiectiv pentru copii având forma 

unui chestionar oral, sarcina copilului fiind să se identifice cu un animal. 
Totodată, copilului i se mai poate cere să se situeze în raport cu perioadele 
vieţii şi în raport cu statutul celor două sexe, aşa cum îşi închipuie el 
(Pieron, 2001). 

 
Testul Box’s M al egalităţii varianţei matricilor de corelaţie. 

Utilizat pentru evaluarea homoscedasticităţii legat de ipoteza normalităţii 
variabilelor multivariate (Clocotici, Stan, 2000; www.mpopa.ro). 

 
Testul celor două baraje. Arată caracterul şi gradul de integrare, 

constând în compararea rezultatelor şi caracteristicilor de execuţie la două 
niveluri de dificultate: bararea unui singur semn şi bararea a două semne 
(Pieron, 2001). 
 

Testul Cochran. Instrument nonparametric aplicabil în situaţia de 
comparare a k eşantioane perechi (k>2), pentru date de nivel ordinal sau 
nominal dihotomic (Rateau, 2004). 
 

Testul / coeficientul de concordanţă Kendall. Instrument 
neparametric de corelaţie, aplicabil în situaţia de comparare a două sau mai 
multe clasamente, pentru variabile măsurate la nivel ordinal cu un număr 

http://mpopa.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36�
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mic de valori, numai în cazul tabelelor pătratice (Gheorghiu, 2004; Rateau, 
2004). 
 

Testul/coeficientul de corelaţie Spearman. Instrument nepara-
metric de corelaţie, aplicabil în situaţia de comparare a două clasamente, în 
cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de folosire a testului Bravais-
Pearson (date de nivel numeric, interval sau raport; existenţa unei legături 
între distribuţii tendenţial lineare); mai precis, se aplică când două 
distribuţii de variabile numerice nu sunt într-o relaţie lineară şi / sau pentru 
două variabile de nivel ordinal (Sava, 2004; Rateau, 2004). 
 

Testul Dixon. Aplicabil pentru detectarea şi testarea valorilor 
aberante pentru un eşantion de volum mic, n ≤ 25, în care datele sunt 
ordonate crescător sau descrescător, astfel încât valoarea care se testează să 
fie prima din şir, X(1), (Clocotici, Stan, 2000). 
 

Testul dominoului. Utilizat în armata engleză în 1945 şi elaborat 
de Anstey, constând în combinaţii de piese de domino [serii de completat, 
având dificultăţi progresive, (Pieron, 2001)]. 
  

Testul erorii standard a mediei. Instrument de concordanţă 
utilizat pentru evaluarea măsurii în care o populaţie statistică, de 
variabilitate constantă, şi-a menţinut sau nu valoarea medie. Pentru 
aplicarea testului este necesară cunoaşterea abaterii standard. Se utilizează 
pentru eşantioane mari. 
 

Testul erorii standard a unei populaţii. Instrument de concor-
danţă aplicabil în cazul unei variabile dihotomice, pentru evaluarea schim-
bării posibile a proporţiei elementelor de interes dintr-o populaţie. 
 

Testul Farnsworth. Instrument utilizat pentru evaluarea fineţii 
sensibilităţii discriminative. 
 

Testul Friedman. Instrument nonparametric aplicabil în situaţia de 
comparare a k eşantioane perechi (k>2), pentru date de nivel interval, 
ordinal şi nominal dihotomic. (Rateau, 2004). 
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Testul Grubbs. Aplicabil pentru detectarea şi testarea valorilor 
aberante pentru un eşantion având volumul n>20,în cazul unei populaţii 
normale, unde parametrii sunt necunoscuţi. Testul are la bază abaterea 
dintre medie şi valoarea extremă ce va fi testată, în unităţi abateri standard, 
plecând de la premisa că şirul este ordonat crescător [X(1) fiind valoarea 
minimă şi X(n) valoarea maximă, (Clocotici, Stan, 2000)]. 
 

Testul hi-pătrat sau chi-pătrat (χ²). Instrument nonparametric 
aplicabil în situaţia a două variabile măsurate la nivel nominal şi organizate 
într-un tabel al contingenţelor, constând în compararea frecvenţelor 
observate cu frecvenţele teoretice (aşteptate), (Clocotici, Stan, 2000; 
Gheorghiu, 2004; Rateau, 2004).  

În cazul testului chi-pătrat se disting două variante: 
 a) testul chi-pătrat pentru independenţă; 
 b) testul chi-pătrat pentru concordanţă. 

 
Testul hi-pătrat sau chi-pătrat (χ²) pentru concordanţă. 

Variantă a testului chi-pătrat aplicabilă pentru verificarea concordanţei 
dintre frecvenţele observate şi frecvenţele teoretice (Clocotici, Stan, 2000; 
Gheorghiu, 2004).  
 

Testul hi-pătrat sau chi-pătrat (χ²) pentru independenţă. 
Variantă a testului chi-pătrat aplicabilă în situaţia în care două variabile 
sunt independente reciproc (Clocotici, Stan, 2000; Gheorghiu, 2004). 
 

Testul iteraţiilor. Instrument neparametric pentru două variabile 
măsurate la nivel ordinal. 
 

Testul jetoanelor. Instrument elaborat de Couvé, la care sarcina 
subiectului constă în a culege jetoane numerotate care cad într-un ritm 
rapid şi a le introduce în acelaşi ritm în fante care poartă numerele 
corespunzătoare. 

 
Testul Knox. Instrument în care sarcina subiecţilor constă în 

reconstituirea unui volum de formă şi aspect determinat, folosind cuburi 
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dintre care unele au feţe colorate [este considerat şi test de consemn, prin 
sarcina de fixare a cuburilor într-o anumită ordine, (Clocotici, Stan, 2000)]. 
 

Testul Kohs. Probă în care sarcina subiecţilor constă în 
manipularea unor cuburi care poartă diverse dispoziţii colorate pe cele şase 
feţe ale lor şi cu care trebuie să se reproducă figuri colorate mai mult sau 
mai puţin complexe (Pieron, 2001). 
 

Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S). Instrument neparametric de 
concordanţă, independent de distribuţie, utilizat pentru datele ordinale 
având la bază compararea funcţiei repartiţiei de sondaj cu funcţia de 
repartiţie teoretică. Testul se mai numeşte şi testul K-S pentru un eşantion, 
deoarece se ia în considerare un singur eşantion (există şi testul K-S pentru 
două eşantioane, vezi teste de comparare). Testul K-S poate fi utilizat şi 
pentru studiul concordanţei datelor continue, necesitând eşantioane de 
volum mai mic decât pentru datele ordinale . 
 

Testul Kruskal-Wallis H. Instrument non-parametric aplicabil în 
situaţia de comparare a k eşantioane independente (k > 2), pentru 
variabilele măsurate la nivel ordinal. Este analogul nonparametric al 
testului ANOVA unifactorial pentru date la nivel ordinal (Gheorghiu, 
2004; Rateau, 2004). 
  

Testul labirintului dublu. Utilizat pentru evaluarea preciziei 
mişcărilor în coordonarea bimanuală, cu viteza impusă, constând din 
acţionarea a două mânere prin care se comandă mişcări paralele axului 
cilindrului, încercându-se menţinerea a doi pinteni metalici în cele două 
culoare sinuoase ale unui cilindru metalic turnat, fără a se atinge marginile 
culoarelor. 
 

Testul labirintului. Probă pentru măsurarea nivelului mental, 
constând dintr-o serie de labirinturi de dificultate progresivă (teste „hârtie-
creion”). 
 

Testul Levene. 1. Instrument statistic ce arată natura dispersiei 
rezultatelor, mai precis omogenitatea dispersiei. Când rezultatul testului 
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este nesemnificativ statistic, dispersiile sunt considerate egale. În schimb, 
atunci când rezultatul testului este semnificativ statistic, dispersiile sunt 
considerate eterogene, diferite (Sava, 2004). 2. Instrument utilizat pentru 
evaluarea omogenităţii varianţei în ANCOVA. 
 

Testul Lillietors. Instrument de analiză a normalităţii ce verifică 
ipoteza nulă conform căreia datele observate provin dintr-un eşantion 
extras dintr-o populaţie normală faţă de ipoteza alternativă conform căreia 
repartiţia caracteristicii nu este normală. 
 

Testul Mann-Whitney U. Instrument non-parametric aplicabil în 
situaţia de comparaţie a două eşantioane independente pentru variabile 
măsurate la nivel ordinal (Gheorghiu, 2004; Rateau, 2004). 
 

Testul McNemar. Instrument nonparamteric utilizat pentru 
evoluţia/semnificaţia schimbării (fiind aplicabil în situaţii pre-test/ post-
test), în situaţia a două eşantioane dependente şi a variabilelor de nivel 
nominal (dihotomic). Are la bază distribuţia χ² (Clocotici, Stan, 2000; 
Gheorghiu, 2004). 
 

Testul medianei. Instrument nonparametric aplicabil în situaţia de 
comparaţie a două eşantioane independente, pentru variabile măsurate la 
nivel ordinal. Utilizează distribuţia χ² (Gheorghiu, 2004; Rateau, 2004). 
 

Testul medianei generalizate. Instrument nonparametric aplicabil 
în situaţia de comparare a k eşantioane independente (k>2), pentru 
variabile măsurate la nivel ordinal, utilizând distribuţia χ² (Rateau, 2004). 
 

Testul metamorfozelor. Tip de test proiectiv verbal utilizat pentru 
studierea personalităţii adolescenţilor, constând într-un chestionar oral, în 
care subiectul este chemat să precizeze ce anume i-ar plăcea sau nu să fie şi 
de ce în funcţie de diverse categorii de imagini verbale. 
 

Testul perechilor minimale (Vezi testul Rime).  
 
Testul petelor de cerneală (Vezi testul Rorschach). 
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Testul Porteus (Vezi testul labirintului). 
 

Testul redresării bruşte. Instrument constând în evaluarea 
capacităţii psiho-neuro-musculare a copilului, funcţie de viteza cu care se 
efectuează, la un anumit tip de semnal, redresarea unui copil întins, gol, pe 
spate. 
 

Testul Rorschach. Tehnica petelor de cerneală – o metodă 
proiectivă de investigare a dimensiunilor personalităţii, prin interpretarea 
imaginilor fortruite prezentate in zece planşe diferite, ce relevează viaţa 
interioară şi patologia ei (Rorchach H., 2000). 
 

Testul satului. Instrument proiectiv în care sarcina subiectului 
constă în construirea unui sat din materiale-jucărie (case, biserica, arbori, 
magazine, castelul, primăria, etc.) şi în care baza interpretării este dată de 
structura generală, modul de utilizare a elementelor şi importanţa care le 
este acordată [elaborat de Arthus, în 1939 (Pieron, 2001)]. 
 

Testul semnului. Instrument nonparametric aplicabil în situaţia de 
comparare a două eşantioane perechi, corelate, dependente, pentru 
variabile măsurate prin scale de tip interval a căror distribuţie nu este 
normală (Rateau, 2004). 
 

Testul „sinonime-antonime”. Instrument în care sarcina 
subiectului constă în găsirea sau în recunoaşterea unor cuvinte care au 
aceeaşi semnificaţie cu a unui cuvânt dat sau o semnificaţie contrară 
(Pieron, 2001). 
 

Testul sinusoid. Instrument utilizat pentru măsurarea preciziei 
motorii, constând în mânuirea cu ambele mâini a unui disc pe care se află 
montaţi doi pinteni metalici, subiectul având sarcina de a manevra în aşa 
fel încât pintenii să străbată un defileu sinuos, fără a atinge marginile 
defileului (Pieron, 2001). 
 

Testul strungarului. Instrument utilizat pentru evaluarea 
coordonării manuale sau bimanuale, cu ajutorul unui aparat care dispune de 
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două reglaje perpendiculare, comandate de manivele independente (de tipul 
celor utilizate în strungărie) şi cu care trebuie efectuat un traiect 
determinat, cu un creion sau un stilet, după un model (Pieron, 2001). 
 

Testul Szondi. Instrument proiectiv de explorare a inconştientului, 
pornind de la simpatiile şi antipatiile apărute la subiecţi prin vederea unor 
fotografii reprezentând diverse tipuri de afecţiuni psihice. 
 

Testul t pentru un coeficient de corelaţie. Fie r coeficientul de 
corelaţie estimat dintr-un eşantion de volum n. În ipoteza H0: p = 0, 
statistica 

 

 
este repartizată Student cu n-2 grade de libertate, astfel încât se poate 
aplica regula de decizie dintr-un test t [bilateral sau unilateral (după: 
Clocotici, Stan. 2000)].  
  

Testul Toulouse-Piéron (Vezi teste de baraj).  
 

Testul W al lui Mauchly (Vezi condiţia de sfericitate). Test 
utilizat pentru calcularea condiţiei de sfericitate.  
 

Testul Wilcoxon. Instrument nonparametric aplicabil în situaţia de 
comparare a două eşantioane perechi, pentru date de nivel ordinal 
(Gheorghiu, 2004; Rateau, 2004).  
 

Testul XO Pressey. Probă utilizată pentru evaluarea 
emoţionalităţii, constând în bifarea unor itemi din liste date, în special a 
cuvintelor considerate plăcute sau neplăcute, exacte sau inexacte (Pieron, 
2001).  

  
Testul z. Instrument statistic care are la bază statistica Z,  
 
Timp de adaptare. Intervalul de timp situat între debutul acţiunii 

unui stimul şi încetarea efectului acelui stimul asupra unui analizator.  
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Timp de reacţie. Perioadă minimă de timp cuprinsă între 
prezentarea unui stimul şi declanşarea unui răspuns la acel stimul.  
 

Tipul de personalitate. Unitate descriptivă a personalităţii, având 
următoarele caracteristici: grad înalt de generalitate; grupează indivizi pe 
baza similarităţilor; oferă o descriere calitativă. 
 

Tipuri de cercetări în psihologie (în Bogáthy, Sulea, 2008 după 
Kumar, 1999). 
I. După aplicabilitate: 

a)cercetare fundamentală; 
b)cercetare aplicată. 

II. După obiective: 
a)cercetare descriptivă; 
b)cercetare corelaţională; 
c)cercetare explicativă; 
d)cercetare explorativă. 

III. După tipul informaţiei: 
a)cercetare calitativă; 
b)cercetare cantitativă. 

IV. După designul cercetării: 
a)studii experimentale; 
b)studii non-experimentale; 
c)studii cvasi-experimentale. 

 
Tipuri de condiţionare (Pieron, 2001): (1) prin aproximare, (2) 

autonomă, (3) aversivă, (4) clasică, pavlovistă, (5) prin imaginaţie, (6) pe 
animal decorticat, (7) întârziată, (8) diferenţială, (9) emoţională, (10) ins-
trumentală-operantă, (11) intraceptivă, (12) operantă, (13) pregătită, (14) 
de tip răspuns-răspuns, (15) semantică, (16) senzorială, (17) simultană, 
(18) condiţionarea urmei, (19) de tip răspuns-operantă, (20) de tip stimul, 
(21) clasică vicariantă, (22) contracondiţionare, (23) transcondiţionare, 
(24) precondiţionare, (25) recondiţionare. 

 
Tipuri de design experimental Exemplu de design experimental 

comparat pe grupuri randomizate cu măsurare pretest şi posttest cu 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

239 
 

notaţiile aferente, două linii (o linie pentru fiecare grup), (după: Vârga, 
2007):  

 
  
Randomizare   Intervenţia  
Timp     Etapele măsurării 
 

Exemplu de design experimental pe grupuri randomizate cu 
măsurare multiplă pretest şi posttest: 

 
 
 
 

unde: 
O1 – probă sau set de probe aplicat în acelaşi timp la cele 

două grupuri, în momentul pretest; 
O1,2 – probe aplicate atât la pretest (O1) cât şi la posttest 

(O1), din care unele doar la posttest (O2). 
Exemple de tipuri de design cu notaţiile aferente: 

a) experiment randomizat cu posttest: 
 
 
 
 

 
b) cvasi-experiment cu grupuri non-echivalente şi cu 

pretest-posttest: 
 
 
 
 
 

c)  non-experiment, cu posttest: 
 

 R O X O 
 R O  O 

R O1 X O1,2 
 
R O2  O1,2 

R X O 
R  O  

N O X O 
N O  O 
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Transcondiţionare. Rezultatul secundar al acţiunii stimulilor 

irelevanţi (condiţionare incidentală) în timpul unui răspuns la condiţionarea 
primară.  
 

Transfer bilateral. Transferul unei deprinderi (de ex.: încercarea 
unui dreptaci de a scrie cu mâna stângă) prin învăţare într-o altă parte a 
corpului. 
 

Transfer diferenţial. Dificultate specifică în cazul designurilor cu 
măsuri repetate, constând în faptul că rezultatele obţinute într-o condiţie 
experimentală diferă în funcţie de condiţia experimentală următoare. 
 

Transformare. (Vezi transformare afină şi transformarea datelor 
brute).  

 
Transformare afină. Convertirea unei liste de valori într-o altă 

listă de valori, sau a unei variabile într-o altă variabilă. Un tip aparte de 
transformare îl reprezintă transformarea afină care este o transformare de 
tipul:           
   

y = ax + b, unde: 
 
 x este variabila iniţială,  
 y este variabila nouă (transformată). 
 Este stabilit că transformările afine cu a > 0 au un efect simplu 

asupra mediei, medianei, valorii mod şi quantilelor – unde noile valori sunt 
obţinute din cele vechi după exact aceeaşi formulă de transformare. În 
schimb pentru situaţia a < 0, media, mediana şi valoarea mod sunt obţinute 
prin aceeaşi transformare, în timp ce quantilele au ordinea inversată. În 
ceea ce priveşte relaţia / efectul unei transformări afine asupra abaterii 
standard se consideră că valoarea transformată se înmulţeşte cu |a| pentru a 
obţine noua abatere standard (Clocotici, Stan, 2000; Popa, 2009).  
 

  X O 
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Transformare Ames (camera lui Ames). Iluzie de mărime în care 
constanţa mărimii obiectului este alterată prin modul de construcţie al 
camerei. 

 
Transformarea datelor brute (a nu se confunda cu transformarea 

datelor brute în date standardizate de tipul cotelor T ori z). Utilizată în 
cazul tehnicii de rescalare a valorilor pentru obţinerea condiţiilor de 
aplicare a testelor statistice (în special condiţiile de normalitate a 
distribuţiei, liniaritate şi homoscedastitatea relaţiei dintre două variabile). 
Pentru normalizarea distribuţiei datelor se recomandă: utilizarea radicalului 
rădăcină pătrată din numărul reflectat, logaritm natural din numărul 
reflectat, inversul numărului reflectat, ridicarea la pătrat, ridicarea la cub 
(Sava, 2004) . 

În cazul relaţiilor neliniare se disting două soluţii:  
a) gruparea valorilor variabilei x în trei categorii (mici, medi 

şi mari), după care se aplică fie tehnicile de comparaţie a 
diferenţelor dintre cele trei categorii/grupe, fie tehnici de asociere 
între variabila x şi fiecare variabilă de tip dummy (obţinută în urma 
grupării valorilor x). 

 b) ridicarea la pătrat a valorilor x, rezultând variabila x2, care 
va fi corelată cu variabila y, artificiu metodologic ce va duce la 
liniaritatea relaţiei dintre cele două variabile (aspect verificabil prin 
forma norului de puncte), sub rezerva diferenţei în funcţie de tipul 
datelor. Astfel, pentru date numerice homoscedasticitatea necesită 
ca împrăştierea punctelor să fie aproximativ aceeaşi la nivelul 
întregii distribuţii a norului de puncte; pentru date nominale 
variabila descendentă va avea, în mod necesar, o dispersie omogenă 
pentru fiecare categorie. 

 
Transformare liniară a unui scor (Vezi: transformare nonliniară). 

Procedură utilizată pentru soluţionarea inegalităţii unităţilor percentile şi de 
transmitere, totuşi, a semnificaţiei scorurilor testului prin raportare la un 
grup normativ (grup de referinţă), realizabilă prin transformarea scorurilor 
brute prin scale care exprimă poziţia scorurilor în raport cu media, în 
unităţi de abatere standard (Urbina, 2009). Printr-o astfel de transformare 
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are loc modificarea unităţilor în care scorurile sunt exprimate, rămânând 
nemodificate interrelaţiile dintre scoruri. 

Formule utilizate pentru transformarea liniară a scorurilor brute în 
scoruri z (a) şi pentru transformarea scorurilor z în alte scoruri standard 
derivate (b): 

 
         X - X 
a) z =   unde:  

           SDx 
 
X= scor brut,  
X = media grupului de referinţă, 
SDx = abaterea standard a grupului de referinţă; 

b) scor standard nou = (scor z) (noua SD) + noua medie. 
 

Transformare nonliniară (Vezi transformare liniară). Procedură 
utilizată pentru convertirea unei distribuţii de scoruri brute într-o distribuţie 
având o formă diferită faţă de forma iniţială. O astfel de transformare o 
reprezintă transformarea scorurilor brute cu distribuţie normală în scoruri 
de rang percentilic. 

 
Transformarea z a lui Fisher. În acest tip de transformare se 

pleacă de la premisa că repartiţia de sondaj a coeficientului de corelaţie r 
(Fisher) nu este normală, situaţie în care testarea semnificaţiei 
coeficientului de corelaţie este dificil de efectuat direct, motiv pentru care 
Fisher a propus următorul tip de transformare: 

 

Valoarea z rezultată este repartizată aproape normal şi are următoarea 
eroarea standard: 

 



Concepte, tehnici şi teorii fundamentale ale metodologiei cercetării în psihologie 

243 
 

n reprezentând volumul eşantionului. În această situaţie devine posibilă 
calcularea unui interval de încredere pentru r sau pentru o diferenţă de 
coeficienţi de corelaţii [pentru compararea lor (Clocotici, Stan, 2000)].  
 

Trăsătura de personalitate. Unitate descriptivă a personalităţii 
având următoarele caracteristici: individualizează persoanele; relativă 
stabilitate; grad de particularizare (Macsinga, 2000). 
 

Trăsătură. Atribut relativ durabil al unei persoane sau dimensiune 
a personalităţii care se manifestă în variate situaţii de viaţă şi care poate fi 
evaluat cu ajutorul testelor de personalitate. 
 

Trăsătură unică. Trăsătură de personalitate întâlnită la o singură 
persoană. 

 
Trend secular. Concept referitor la relaţia de asociere liniară 

(regresie liniară) a unei variabile cu timpul. 
 
Triere (Vezi: decizia de clasificare, decizia de repartizare, decizia 

de selecţie). Etapă preliminară a procesului de selecţie având ca scop 
separarea între subiecţii care necesită o evaluare mai extinsă, comparativ 
cu subiecţii care nu necesită o evaluare detaliată. 

 
Trimedia. Indicator a tendinţei centrale, care în cazul unei 

distribuţii cu asimetrie pronunţată este mai puţin supus fluctuaţiilor de 
sondaj decât media aritmetică şi care este definit ca medie ponderată a 
quartilelor unei distribuţii, având formula: 

 
Q + 2 Q.... + Q.......... / 4 
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U 
 

 
Unicitate. Dispersie care nu este explicată de comunalitate şi care 

se presupune că este determinată de erori şi de factori specifici. 
 

Unimodală. Concept referitor la distribuţia datelor; o distribuţie 
este unimodală dacă are exact o singură valoare mod.  
 

Unitate. Un element al populaţiei. Cu acest sens noţiunea apare, de 
regulă, în probleme de sondaj.  
 

Unitate de sondaj. Reprezintă unitatea fundamentală utilizată la 
formarea unui eşantion. Un eşantion dintr-o populaţie poate fi format prin 
extragerea a câte un element (1) ori a unui grup (2) de elemente (în cazul 
grupării elementelor, clustere).s 
 

Unităţi descriptive ale personalităţii. Există trei astfel de unităţi: 
tipul de personalitate, trăsătura de personalitate şi factorul de personalitate 
(Macsinga, 2000). 
 

Unităţi standard. Variabilele (sau seturile de date) sunt 
considerate în unităţi standard dacă au media egală cu zero şi abaterea 
standard egală cu unu. Transformarea unui set de date în unităţi standard 
este realizabilă prin tipul de transformare Z: 

 

 
Transformarea în unităţi standard permite compararea variabilelor 

măsurate pe scale diferite (cum ar fi greutatea şi înălţimea).  
 

Univariat. Concept utilizat atunci când statistica unui studiu 
implică o singură variabilă.  
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V 
 

 
Validare sintetică (Vezi: decizie de clasificare, decizie de 

repartizare, decizie de selecţionare, triere). Tehnică de selecţie şi de 
clasificare bazată pe analiza detaliată a muncii, astfel încât sunt identificate 
elementele componente ale muncii concomitent cu ponderea lor relativă în 
diferite ocupaţii (Urbina, 2009). 

 
Validarea/invalidarea constructului. Confirmarea / infirmarea 

predicţiilor privind desfăşurarea unui anumit eveniment, act sau compor-
tament.  
 

Validarea ecuaţiei de regresie. Plecând de la premisa că un 
coeficient de corelaţie multiplă (R) are o valoare maximă la nivelul 
eşantionului pe care a fost calculată ecuaţia de regresie, există posibilitatea 
scăderii considerabile a acestui coeficient (R) pe un eşantion, situaţie în 
care calitatea ecuaţiei de regresie este compromisă (Popa, 2009). 
 Pentru obţinerea unei ecuaţii sigure, valide se au în vedere 
următoarele proceduri:  

a) raportul dintre volumul eşantionului (N) şi numărul 
variabilelor predictor (k), raport care trebuie să fie 15/1, 
existând şi unele recomandări prin care este sugerată, în cazul 
testării corelaţiei multiple, utilizarea unui eşantion N>50+8k, 
iar pentru testarea predictorilor individuali utilizarea unui 
eşantion N>104+k; 

b) o procedură decalată în timp, pe un alt eşantion extras 
din aceeaşi populaţie; 

c) utilizarea simultană a două eşantioane, un eşantion 
pentru calcularea ecuaţiei de regresie, altul pentru validarea 
ecuaţiei de regresie. 

 
Validitate. (1) Procesul care exprimă „o judecată evaluativă 

integrată a gradului în care dovezile empirice şi argumentele teoretice 
susţin adecvarea şi recomandabilitatea inferenţelor şi acţiunilor bazate pe 
scorurile obţinute la test sau pe alte moduri de evaluare” (în Urbina, 2009, 
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după Messick, 1989). (2) „Validitatea testului priveşte ceea ce măsoară 
testul şi cât de bine face acest lucru” (în Urbina, 2009 după Anastasi şi 
Urbina, 1997). 3. Gradul în care testul psihologic îndeplineşte funcţiile 
pentru care a fost realizat. Corespondenţa dintre concluziile cercetătorului 
şi realitatea fenomenului studiat. Tipuri de validitate în: a) predictivă; b) a 
profilului; c) de conţinut; d) concurentă; e) de construct; f) ecologică; g) 
statistică; h) experimentală, care poate fi internă şi externă (Albu, 1998).  
 

Validitate concurentă. Tip de validitate la care evaluarea 
validităţii unui test se realizează prin corelarea ei cu rezultatele obţinute la 
un alt test sau cu achiziţiile educaţionale (Albu, 1998). Exemplu: dacă 
scala WISC-R produce scoruri asemănătoare cu cele obţinute la aritmetică 
şi lucru manual atunci scala este validă.  
 

Validitate curriculară. Tip de validitate utilizată în cazul testelor 
de achiziţie pentru descrierea măsurii în care itemii unui test psihologic 
constituie un eşantion reprezentativ pentru un anumit domeniu al 
cunoaşterii (verbal, matematic, etc), pe baza căruia a fost realizat testul.  
 

Validitate de construct. Tip de validitate care se referă la precizia 
la care testele măsoară ceea ce se presupune să măsoare (Albu, 1998). În 
acest caz trebuie să existe identitate între constructul psihologic care stă la 
baza unui test şi constructul psihologic al unui test similar, cele două teste 
fiind concepute de producători (autori, specialişti) diferiţi. Între cei doi 
producători este necesar să existe un acord total referitor la definiţia 
aceluiaşi construct psihologic (Albu, 1998).  
 

Validitate de conţinut. Tip de validitate legată de conţinutul 
testului la care validitatea este dată de gradul de corespondenţă dintre 
diferiţi itemi ai testului şi caracteristicile psihologice care trebuie măsurate 
sau anticipate. Exemplu: un test destinat evaluării deprinderilor mecanice 
ale unui strungar are o bună validitate de conţinut, deoarece în această 
situaţie nu se poate aplica subiectului un test de acuitate auditivă, pentru că 
nu are validitate de conţinut (Albu, 1998).  
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Validitate diferenţială (cazul corelaţiei). Procedură care are ca 
scop evidenţierea diferenţelor pentru valorile corelaţiilor rezultate între 
predictori şi criterii pentru subiecţi aparţinând unor grupuri diferite (Vezi 
Urbina, 2009). 

 
Validitate ecologică. Tip de validitate care arată gradul în care 

situaţia / contextul testării corespunde cu realitatea. Se consideră că 
experimentele de laborator sunt invalide din punct de vedere ecologic, 
deoarece nu reuşesc să surprindă aspecte caracteristice lumii reale. 
 

Validitate experimentală. Poate fi: a) internă, arătând gradul în 
care contextul experimental poate demonstra existenţa unei relaţii tip 
cauză-efect între variabilele independentă şi dependentă; b) externă, 
arătând gradul în care contextul experimental corespunde realităţii din viaţa 
cotidiană, reprezentând măsura în care rezultatele unui experiment pot fi 
generalizate la alte situaţii. 
 

Validitatea itemului (Vezi: item, analiza de item, capacitatea de 
discriminare a itemului). Gradul în care „un item specific contribuie la un 
test extrăgând informaţii care determină un progres din perspectiva 
scopului testului” (Urbina, 2009). 

 
Validarea încrucişată (cazul corelaţiei multiple). Procedură 

constând în repetarea şi evaluarea relaţiei predictor – criteriu în eşantioane 
separate (Urbina, 2009), necesară în corelaţia multiplă pentru eliminarea 
erorii specifice eşantionului. 
 

Validitate predictivă. Tip de validitate legată de criteriul la care 
validitatea testului depinde de gradul de corelaţie existent între scorurile 
obţinute la test şi performanţa anterioară (Albu, 1998).  
 

Validitatea profilului. Tip de validitate în care itemii ce alcătuiesc 
testul asigură că măsoară cu certitudine ceea ce au fost destinaţi să 
măsoare.  
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Validitate statistică. Tip de validitate care arată dacă relaţia 
existentă între variabilele independentă şi dependentă are la bază o cauză 
sau o întâmplare (hazardul). Validitatea statistică a unui experiment se 
stabileşte în funcţie de natura relaţiei dintre variabilele independente şi cele 
dependente, mai precis dacă această relaţie este de cauzalitate, de asociere 
sau întâmplătoare. 
 

Valoare. 1. Măsură cantitativă. 2. Eficacitate, putere.  
 

Valoare aberantă. Valoare care nu se încadrează în comportarea 
uzuală a unei variabile (de exemplu, înălţimea unui subiect uman de trei 
metri). Uzual, valoare aberantă este una care este la cel puţin trei abateri 
standard distanţă de medie, pentru detectarea acestor valori există o serie 
de teste specializate. Acest tip de valori se pot elimina sub rezerva faptului 
că eliminarea trebuie să se bazeze pe identificarea exactă a valorii, a 
modului de apariţie, deoarece poate conduce la subestimarea variabilităţii 
reale a procesului măsurat. În unele cazuri valoare aberantă prezintă interes 
maxim.  
 

Valoare critică. Valoarea critică într-un test statistic se referă la 
situaţia în care decizia în test se ia pe baza regiunii de respingere şi 
reprezintă acea valoare sub / peste care trebuie să fie statistica testului 
pentru a respinge ipoteza nulă, reprezentând o extremitate finită a regiunii 
de respingere. Această valoarea poate fi calculată, la un prag de 
semnificaţie dat, înainte de aplicarea efectivă a testului fiind o quantilă a 
repartiţiei statisticii testului. De exemplu, într-un test z bilateral, la 
p = 0,05, o valoarea critică este quantila z0,975 = 1,96. Pentru situaţia în care 
valoarea statisticii este mai mare, în valoare absolută, decât valoarea 
critică, ipoteza nulă se respinge. 
 

Valori lipsă. Informaţii care nu au putut fi recoltate din diverse 
motive (participanţii au refuzat sau uitat completarea unor date; 
imposibilitatea măsurării) şi a căror lipsă este necesară pentru a evalua 
amploarea fenomenului şi a determina dacă fenomenul este aleator, 
ocazional şi astfel ignorat, sau ar putea avea un caracter sistematic, 
afectând în această situaţie, rezultatele cercetării. 
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Variabilă. 1. Orice factor (element, fapt, experiment, trăsătură) 
care variază, şi numai care variază, într-un experiment dat (Craşovan, 
2000c). Termenul este aplicabil pentru orice element care poate lua stări 
diferite, stări numite modalităţi ale variabilei (pentru a putea fi considerat 
variabilă, un factor trebuie să ia cel puţin două stări diferite). Exemple de 
variabilă: vârsta (10 ani, 20 de ani, 35 de ani), intensitatea luminii 
(prezenţa luminii – slabă, medie, puternică; absenţa luminii), viteza de 
reacţie, doza unui medicament. 2. Orice element din cadrul 
experimentului, al mediului sau caracteristica subiectului / 
participantului. 3. Caracteristică a realităţii care poate lua diferite valori 
şi care poate fi manipulată sau nu.  

Se disting următoarele tipuri de variabile:   
a. variabilă vizibilă (de exemplu: culoarea părului, înălţimea) 
b. variabile invizibile (de exemplu: atitudini, inteligenţa) 
c. variabile definite – unele se referă la seturi foarte mici, altele la 

seturi foarte mari (de exemplu: numărul de copii dintr-o familie, 
venitul,etc.) 

d. variabile discrete cu interval finit de valori sau cu interval de 
valori, potenţial infinit, dar numărabile, de exemplu: variabile 
dihotomice sau politomice (Urbina, 2009) 

e. variabile continue ce fac de obicei obiectul testării psihologice 
cu intervale infinite, nenumărabile, pot fi măsurate prin scale ce, 
teoretic, pot fi subdivizate la infinit, de exemplu: distanţa, 
temperatura, timpul (Urbina, 2009). 

 

Variabilă aleatoare. (Vezi variabilă statistică).  
 
Variabilă binară sau dihotomică. Tip de variabilă care are doar 

două modalităţi. Exemple: da / nu, adevărat / fals, valid / invalid, prezent / 
absent. 
 

Variabilă calitativă. Tip de variabilă având caracteristică 
distinctivă eticheta, care reflectă caracteristicile naturale ale subiecţilor 
fiind numită şi variabilă de personalitate. Exemple: vârsta, ocupaţia, genul. 
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Variabilă cantitativă. Tip de variabilă caracterizată prin 
variabilitate în conţinut. Acest tip de variabilă reprezintă, în general, 
cantitatea exactă dintr-o anumită caracteristică prezentă la nivelul unei 
dimensiuni şi este o variabilă continuă. Exemple: greutatea se măsoară în 
kg, înălţimea în m, viteza de reacţie în secunde. 
 

Variabilă cognitivă. Aspecte de recepţie şi procesare a informaţiei 
la nivel senzorial şi logic), care variază de la o persoană la alta şi care 
poate explică comportamentul diferit, a unor persoane diferite, în situaţii 
similare sau identice. 
 

Variabilă continuă. Tip de variabilă în care numerele care 
caracterizează modalităţile ei sunt reprezentate de numere reale, astfel încât 
între două valori ale scalei există întotdeauna loc pentru o variabilă 
oarecare. Exemple: între 7 şi 8 există posibilitatea obţinerii mai multor 
modalităţi: 7,1 sau 7,25 sau 7,99 etc. Viteza, timpul, distanţa sunt astfel de 
variabile. 
 

Variabile categoriale. Tip de variabile la care valorile descriu 
apartenenţa la o categorie indiferent de tipul de scală în care au fost 
măsurate.  

 
Variabilă de personalitate. Variabilă care reflectă caracteristicile 

naturale ale subiecţilor; se numeşte şi variabilă etichetă (vezi variabilă 
etichetă). 

 
Variabilitate de sondaj. Tip de variabilitate referitoare la variaţia 

valorilor luate de o anumită funcţie atunci când este calculată pentru 
eşantioane obţinute dintr-o aceeaşi populaţie. 

 
Variabilă de tip interval. (Vezi scală sau nivel de tip interval). 

 
Variabilă de tip raport. (Vezi scală sau nivel de tip raport). 
 
Variabilă dependentă. Tip de variabilă care măsoară efectele 

variabilei independente. Se mai numeşte şi variabilă răspuns.  
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Variabile dihotomice (Vezi: variabilă binară, variabilă, modalităţi 
ale variabilei). 

 
Variabilă discontinuă (sau discretă). Tip de variabilă în care 

numerele corespunzătoare modalităţilor ei sunt numere întregi. De 
exemplu, răspunsurile la alegere pentru chestionarele ce implică răspunsuri 
de genul corect / greşit, la care se obţin numai note întregi: un răspuns nu 
poate fi pe jumătate sau pe un sfert ori o treime corect sau greşit.  
 

Variabilă dummy. În regresia liniară orice variabilă categorială 
dihotomică care implică răspunsuri de tip 1 sau 0. Exemple: categoriile 
„prezent” sau „absent” din cadrul variabilei; „prezenţa şcolară” sau 
categoriile de răspuns „da” sau „nu” privind existenţa ori inexistenţa unei 
dimensiuni sunt variabile de tip dummy, una dintre categorii fiind notată cu 
1 (prezent, da), iar cealaltă cu 0 (absent, nu). 
 

Variabilă etichetă. Variabilă dată de caracteristicile subiecţilor şi 
care nu poate fi manipulată de cercetător. Exemple: vârsta, genul. 
 

Variabilă explicativă. Variabilă echivalentă, în teoria regresiei, 
celei de variabilă independentă. În cadrul experimental variabila 
explicativă este cea manipulată de experimentator (cea explicată fiind 
variabila dependentă).  
  

Variabilă independentă. Tip de variabilă cu unul sau mai multe 
niveluri (trepte) care este modificată în momente diferite de cercetător. 
Acest tip de variabilă se mai numeşte şi variabilă stimul (include şi 
variabila subiect). Pentru ca o variabilă să devină variabilă independentă 
trebuie să îndeplinească două condiţii: să fie controlată condiţia variaţiei şi 
variabila să prezinte cel puţin două forme. 
 

Variabilă intermediară. Agenţi care mediază între mediu şi 
comportament şi sunt diferiţi de variabilele independente şi variabilele 
dependente. 
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Variabilă intra-subiecţi. Tip de variabilă independentă manipulată 
astfel încât fiecare subiect este testat (evaluat) la fiecare nivel al variabilei. 
Are şi denumirea de variabilă cu măsurători repetate, deoarece acelaşi 
subiect este supus unor evaluări repetate (la nivele diferite ale factorului). 
 

Variabilă invocată. Tip de variabilă în contrast cu variabila 
provocată preluată de cercetător în cadru experimental. Exemple: variabila 
gen, greutate corporală, vârstă, coeficientul intelectual. 
 

Variabilă între-subiecţi. Tip de variabilă independentă (factor) 
manevrată astfel încât la fiecare nivel al factorului este evaluat un alt grup 
de subiecţi.  
 

Variabilă latentă (Vezi atribut latent). Caracteristică presupus 
subiacentă anumitor fenomene observabile ce nu pot fi observate şi 
măsurate în mod direct de tipul : trăsăturile psihice, etichetele unor factori 
din analiza factorială (Bollen, 2002; Borsboom, Mellenbergh, van 
Heerden, 2003).  

 
Variabilă manipulată. Variabilă ce poate fi aleasă de cercetător şi 

care poate fi modificată, luând diferite valori. Exemple: intensitatea unui 
stimul, cantitatea de substanţă activă a unui medicament, frecvenţa 
şedinţelor de psihoterapie. 
 

Variabilă mediatoare. Variabilă terţă (C) (sau secundară) necesară 
pentru apariţia relaţiei de asociere între cele două variabile principale (X şi 
Y).  
 

Variabilă moderatoare (cazul corelaţiei). 1. Variabilă moderatoa-
re poate fi orice caracteristică (demografică - sex, etnie, nivel de educaţie, 
clasă socială, vârstă ori trăsătură psihică - tip temperamental, nivel/tip de 
anxietate) identificată într-un subgrup de subiecţi dintr-un eşantion care 
influenţează gradul corelaţiei existent între două variabile. 2. Variabilă 
terţă (C) (sau secundară) al cărei efect constă în creşterea sau descreşterea 
intensităţii asocierii dintre cele două variabile principale X şi Y. Exemple: 
genul, vârsta, educaţia.  
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Variabilă nominală. (Vezi scală sau nivel nominal). 
 

Variabilă normală standard. Variabilă care corespunde unei 
distribuţii normale standard. 
 

Variabilă ordinală. (Vezi scală sau nivel ordinal) 
 

Variabilă parazit (sau variabile străine). Grup de variabile ce 
scapă controlului cercetătorului afectând rezultatele obţinute astfel încât 
depreciază acurateţea fenomenului cercetat. 
 

Variabilă parazit absolută. Tip de variabilă care poate interveni în 
orice cadru experimental, nefiind determinată de metodă ci de proprietăţile 
şi de natura fenomenului studiat.  
 

Variabilă parazit relativă. Variabilă ce are la bază tipul de 
experienţă organizată, fiind tipică experimentelor de tip „înainte-după”, 
având patru forme: a) istorice (mulţimea evenimentelor ce intervin între 
cele două măsurători); b) inconstanţa instrumentului sau a 
experimentatorului; c) maturizarea (ritmurile biologice – îmbătrânire, 
oboseală sau a altor evenimente – o perioadă prea mare de timp între 
măsurători); d) reactivitatea la măsurătoare (modul în care fenomenul 
studiat este influenţat de măsurătoare). e) efectul Rosenthal. 
 

Variabilă provocată. Tip de variabilă creată şi folosită de 
cercetător în cadrul experimentului. Exemple: intensitatea sunetului, 
privarea senzorială. 

 
Variabilă răspuns (Vezi variabilă dependentă). 

 
Variabilă statistică (sau aleatorie). Proprietatea, aspectul comun 

tuturor elementelor populaţiei statistice ce variază ca valoare (nivel) de la o 
unitate a populaţiei la alta. 
 

Variabilă stimul (Vezi variabilă independentă). 
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Variabile independente reciproc. Două variabile sunt 
independente reciproc atunci „când pentru toate cazurile din eşantionul 
considerat, clasificarea unui caz într-o categorie a unei variabile nu are 
niciun efect asupra probabilităţii ca acel caz să fie clasificat în oricare 
dintre categoriile celeilalte variabile” (Gheorghiu, 2004). 
 

Variabilitate. 1.Diferenţele observabile într-o populaţie; 
capacitatea indivizilor unei populaţii sau a unei specii de a se deosebi între 
ei printr-un ansamblu de caracteristici ereditare şi neereditare astfel încât 
nu există doi indivizi la fel . 2. Indicator al dispersiei pentru un grup de 
scoruri sau valori. Gradul de dispersie sau împrăştiere a valorilor într-o 
distribuţie de frecvenţe. 3. Măsurile variabilităţii: a) intervalul dintre 
scorurile cele mai mici şi cele mai mari; b) diferenţa semi-interquartilă; c) 
abaterea medie; d) abaterea standard; e) eroarea probabilă. 4. Diferenţele 
individuale la nivelul diferitelor dimensiuni analizate (inteligenţă, 
personalitate, atitudini) constituind obiectul testării psihologice. 

 
Variabilitate comportamentală. Diferite moduri de răspuns 

comportamental în situaţii similare. 
 

Variabilitate intraindividuală. Este cea a scorurilor aparţinând 
aceluiaşi element (subiect) dintr-un eşantion. 
 

Variabilitate interindividuală. Reprezintă scorurile aparţinând 
unui element (subiecţi) diferiţi dintr-un eşantion. 

 
Varianţa. 1. Grad al dispersiei egal cu pătratul abaterii standard 

(s²). 2. Mărime a dispersiei reprezentând câtul dintre suma abaterilor 
pătratice ale scorurilor faţă de media lor aritmetică şi n-1 pentru eşantioane 
sau N pentru populaţii. Se notează cu S² pentru eşantioane şi cu σ² pentru o 
populaţie; se calculează cu următoarele formule: 

a) pentru populaţii, 
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unde:  σ² - varianţa în cazul unei populaţii, 
N - numărul total de scoruri din populaţie, 
μ - media aritmetică a populaţiei, 
Xi - abaterea unui scor,  
 

b) pentru eşantioane, 
     

 

 
Unde: S²- varianţa în cazul unui eşantion, 

n-1 - numărul total de scoruri din eşantion diminuat cu o unitate, 
 - media aritmetică a eşantionului, 

Xi - abaterea unui scor. 
 

Varianţa eşantionului. (Vezi varianţa). 
 

Varianţa populaţiei. (Vezi varianţa). 
 

Variaţie. Schimbarea nivelului unei variabile statistice de la un 
element la altul în cadrul. 
 

Variaţie imprevizibilă. Situaţia în care nu este asociată unei surse 
sistematice. 
 

Variaţie întâmplătoare. Tip de variabilă care poate fi descompusă 
în suma dintre valoarea aşteptată şi o variaţie întâmplătoare în jurul acestei 
valori. Valoarea aşteptată a variaţiei întâmplătoare este egală cu 0. Eroarea 
standard a variaţiei întâmplătoare este aceeaşi cu eroarea standard a 
variabilei aleatoare, ceea ce permite interpretarea că eroarea standard a 
variabilei întâmplătoare, este diferenţa tipică dintre valoarea variabilei şi 
valoarea ei aşteptată (Clocotici, Stan. 2000).  
 

Variaţie previzibilă. Este asociată unei surse sistematice (clar 
stabilită în ipoteza de lucru). 
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Vârsta bazală. În testarea psihologică a inteligenţei termenul 
reprezintă vârsta medie la care subiecţii umani pot rezolva toţi itemii unui 
test standardizat.  
 

Vector. Reprezentarea grafică în statistică a valorilor sau scorurilor 
printr-o linie care are o anumită direcţie şi lungime.  
 

Volumul eşantionului. Numărul de elemente (care pot fi: 
persoane, date valorice, autovehicule constituite într-o colecţie 
reprezentativă) extrase din populaţia de interes şi care reprezintă obiectivul 
analizei statistice. Cu cât volumul eşantionului este mai mare, cu atât 
media eşantionului devine mai stabilă şi mai reprezentativă şi astfel mai 
aproape de media populaţiei respective (Hohn, 2007). 
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Z 
 

 
Zero absolut. Valoare pe o scară psihologică la care variabila 

măsurată îşi încetează existenţa.  
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Anexe 
Principalele tipuri de analiză şi procedurile SPSS sugerate (după Cramer, Howitt, 2006): 

Tipul/obiectivul analizei: Proceduri sugerate: 
Toate tipurile de studii Statistici descriptive, tabele şi diagrame 

Evaluarea relaţiei dintre două variabile 
Coeficientul de relaţie 

Regresia 

 
 

Compararea a două seturi de scopuri 
pentru depistarea diferenţelor 

Testul t pentru eşantioane independente 
Testul ratio F 

Testul t pentru eşantioane perechi 
ANOVA pentru eşantioane independente 

ANOVA pentru eşantioane perechi 
Testul Mann- Whithney 

Testul Wilcoxon al rangurilor pereche 

Compararea mediilor a două sau mai multe 
seturi de scopuri 

ANOVA pentru eşantioane independente 
ANOVA pentru eşantioane perechi 

Comparaţiile multiple 
Experimente complexe etc, având două sau 

mai multe variabile independente şi o 
variabilă dependentă 

- dacă efectuaţi măsurători relaţionate şi 
nerelaţionate 

- dacă există alte variabile care pot afecta 
valorile variabilei dependente 

ANOVA bifactorială sau multifactorială 

Modelul ANOVA mixt 

Analiza covarianţei 

Eliminarea celei de a treia variabile care 
poate afecta coeficientul de corelaţie Corelaţia parţială 

 
Identificarea predictorilor pentru o 

variabilă numerică 

Regresia simplă 
Regresia multiplă stepwise 
Regresia multiplă ierarhică 

Analiza logliniară 
Identificarea predictorilor pentru o 

variabilă categorială 
Regresia logistică multinomială 

Regresia logistică binomială 

 
 

Analizarea unui chestionar 

Analiza factorială 
Coeficientul alpha de validitate 

Metoda split-half 
Recodarea 

Procesarea variabilelor noi 

 
Compararea datelor de frecvenţă 

Testul chi-square 
Testul Fisher 

Testul McNemar 
Analiza logliniară 

Codificarea datelor deschise cu ajutorul 
evaluatorilor Coeficientul kappa 
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